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۳

ک  عضــو ســابق هیئــت رئیســه اتــاق اصناف ایــران می گویــد: دولــت جامعــه صنفــی را بــه خــا
کشــاند و تــا ۵ ســال آینــده اثــری از حضــور اصنــاف در عرصه هــای اقتصــادی بــه معنــی  ســیاه 
گــذر از موج هــای پرخطــر  کشــور در التهــاب  کــه  واقعــی نخواهــد بــود. اقتصــاد۲۴- شــرایطی 
کشــور  ــا اســت، هــر روز مرثیه ســرایی جدیــدی متوجــه مــردم، تولیــد و جامعــه اصنــاف  کرون
ــا اعــام ســاعت تعطیلــی  می شــود. از تعطیلی هــا و محدودیت هــای تــردد در داخــل شــهر ت
اصنــاف و بــازار بــزرگ پایتخــت، مشــکاتی اســت کــه در طــی یــک ســال و نیــم گذشــته جامعه 

کــرده اســت. کامــل  کشــور را دچــار ســردرگمی و در نهایــت تعطیلــی  صنفــی 
کنــون اصنــاف پــس از تعطیلــی نــوروز وارد تعطیلــی چنــد هفتــه ای  از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا 
کــه از صنــوف آســیب دیــده حمایــت شــود. امــا عــاوه  کرونایــی شــده اند. قــرار بر ایــن بــود 
کســب و  گــوش داده نشــد، حــاال بــا قطــع بــرق شــرایط  براینکــه بــه فریــاد اعضای ایــن جامعــه 

کشــانده اند. ــه ســمت ورشکســتگی  کارصنــوف را ب

عضوسابقهیئترئیسهاتاقاصنافایران؛

۸۰ درصد اصناف در آستانه ورشکستگی هستند 

صادقبعدازآنمصدومیت،سلمانیپسازآننمایش؛

نعمتی رسید؛ رقابت راست ملی داغ تر شد
۶

شرط بهبود اوضاع اقتصادی 
در ۴ سال آینده

افزایشتولیدبابهینهسازیپاالیشگاههایکشور:

افزایش تولید گازوییل یورو ۵ 
در پاالیشگاه اصفهان

مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهمطرحکرد؛

اراده قطعی شرکت فوالد مبارکه 
در اجرای سریعتر طرح تحول 

دیجیتال

رئیساتحادیهقطعاتالکتریکوالکترونیکاصفهان:

قطعی برق، بازار خرید محافظ 
لوازم برقی را داغ کرد

مدیرروابطعمومیشرکتتوزیعبرقاصفهانعنوانکرد؛

سامانه »سپام« و »برق من« تنها 
مرجع اطالع رسانی خاموشی ها
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محصولیباکیفیت،امافاقدنشانتجاری:

تولید فرا  استانی عسل اصفهان

کسی«؛ ابزاری برای انتقال  »رادیو تا
فرهنگ شهروندی رونمایی شد

۳

۵

2

حجم معامالت به یک سوم رسید:

َگرد رکود بر تن بازار مسکن نشست

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1۳71/۰7/12 
و تبصــره یــک مــاده ۳ آئیــن نامــه اجرائــی آن مصــوب 71/12/1۶ هیــأت وزیــران براســاس تفویــض اختیــار شــماره 7۰۴/1۰۰/9۰، 72/7/2۴ ســازمان جنگلهــا و 

کهــای اعام شــده به شــرح ذیل:  مراتــع کشــور محــدوده اراضــی ملــی شــده و مســتثنیات قانونی پا

گهی قید و ســوابق  کل بازدید و مشــخصات این رقبات در متن آ کارشــناس ذیصاح اداره  که بوســیله جنگلدار و  ک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شــدن جنگلها  باســتثنای مســتثنیات تبصره ۳ پا
مربوطــه دراداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان  مربوطــه و اداره کل موجــود اســت جــزء منابــع ملــی شــده موضــوع مــاده 1 قانون ملی شــدن جنگلها تشــخیص و مراتب به اطاع عموم رســانیده 
کتبــًا همــراه بــا مــدارک و مســتندات  گهــی درروزنامــه سراســری و محلــی  اعتــراض خــود را  می شــود تــا چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملی ایــن رقبــات معتــرض می باشــند تــا شــش مــاه  پــس از  انتشــار این آ

قانونــی بــه دبیرخانــه کمیســیون مــاده واحده شهرســتان مربوطه تحویــل تا مورد رســیدگی قــرار گیرد.   

کاسه پرونده
مساحت به هکتار حدود اربعه

شهرستان
مشخصات ثبتی

نام رقبه ردیف
کل جمع  منابع ملی مستثنیات مغرب جنوب مشرق شمال بخش ک   پا

 فرعی
ک   پا
اصلی

27۰-۵2-97 181/۵۰۴2 72/۴۰۶۵ 1۰9/۰977

از F تا A حد اراضی خارج از حریم 
ع برواده - دماغه سفید  قسمتی از مزار
ک های  و برآفتاب و مراتع خارج از پا

گهی  1۵۴ و 1۴۴ و 12۴ اصلی موضوع آ
شماره ۵۶۴77، 8۶/12/2۶

در دو قسمت: اول ازD تا E مرز 
 F تا E محدوده قانونی شهر و دوم از
رودخانه ی شور حد اراضی داخل 

حریم خلف جمبد و حیدر آباد 
ک های 122 و 12۳ اصلی پا

در دو قسمت اول از B تا C سند راه 
ک ۳۳9/82۴ اصلی  و شهرسازی پا

و دوم از C تا D حد اراضی داخل 
ک  حریم باقیمانده خلف دزجا پا

127 اصلی

از A تا B حدی به جوی بر 
آفتاب حدود اراضی داخل 

حریم باقیمانده دماغه 
ک 1۴۴ اصلی سفید پا

دهاقان دهاقان - 12۴  باقیمانده مرتع و
مزرعه بر آفتاب 1

۵2۳-۳9-۰۰ 99/۳8۰1 ۵7/۰882 ۴2/2919

در دو  قسمت اول از D تا E محدود 
است به مرتع و مزرعه الخیچی 

گهی شماره 1۰۴۳9 مورخ  موضوع آ
1۳8۰/۳/2۳ و  دوم ازE تاF محدود 

است به مرتع و مزرعه لتوان

محدود است به قسمتی از مرتع 
گهی  و مزرعه سمندگان موضوع آ
شماره 9۶۰۴ مورخ 1۳۶9/2/2۶

در دو قسمت اول: از B تاC  مرتع و 
گهی شماره  مزرعه گاو یاران موضوع آ
۴۶۳۴1 مورخ 1۳87/12/18  و دوم 

محدود است به قسمتی از مرتع 
گهی  و مزرعه سمندگان موضوع آ
شماره 9۶۰۴ مورخ 1۳9۶/12/2۶

از A تا B محدود است به 
قسمتی از تشخیص شماره 

2۰1۵ مورخ 78/12/7 
موسوم به جویدجان

چادگان 12 1۶ ۶۰  مرتع و مزرعه
چیزاب 2

۵۴-۵۶-1۴۰۰ 17۰۴/972۵ 17۰۴/972۵ .
حدی است به اجرای قانون حارث 

گهی  ع آن موضوع آ آباد و مراتع و مزار
شماره ۴۴۶۰۴ - 7۵/12/2۵

حدی است به
اراضی غرب چاه باغ

کوه  حدی است به اجرای قانون  
عیش ندوشن  استان یزد  موضوع 
گهی شماره 2291۶  - 7۵/11/1۴ آ

حدی است به اجرای قانون 
ع  حارث آباد و مراتع ومزار
گهی شماره  آن موضوع آ

7۵/12/2۵ ،۴۴۶۰۴

اصفهان 22 - -

مراتع مابین 
حارث آبادو مرز 

سیاسی یزد )کوه 
عیش ندوشن (

۳

12-۳2-1۴۰۰ 1۵۵/1928 1۵۵/1928 .
ک  اجرای قانون مراتع شرق شهرضا پا

گهی شماره 18۰9-  118/1 موضوع آ
۵7/۳/17

اجرای قانون آبسور ) محدوده سند 
مالکیت شماره ۰2717۳ (

اجرای قانون آبسور ) محدوده سند 
مالکیت شماره ۰2717۳ (

ک 2۰2 اصلی بخش  پا
1 شهرضا موسوم به چاه 

کوفتری
شهرضا 1 - -  باقیمانده مراتع

شرق شهرضا ۴

27۶-۵1-87 2۶۵/72۶2 92/21۵۰ 17۳/۵112

به حد نقشه اجرای ماده 2 2 باقیمانده 
دکانی علیا و سفلی و به حد دکانی علیا 
گهی شماره 2۳778  و سفلی موضوع آ
-8۰/1/29 و به حد رهیز علیا و سفلی 

۳۶۶ و ۳۶8 اصلی

ک ۳۵8 موسوم به بره رز   به حد پا
کوه بره روز و آبریز 

رودخانه ماربر - دره گرماری حد 
ک های  نقشه اجرای ماده 2 - ال

دهنو سفلی ۳۶1 اصلی و دهنو علیا 
۳۵1/1 اصلی

به مسیل بزرگ، حد اجرای 
ک های ۳۶۶ و  ماده 2  پا

۳۶8  اصلی موسوم به رهیز 
علیا و سفلی

سمیرم سمیرم - ۳۶2  امیر آباد و اراضی
ک ج از پا خار ۵

۳۴7-۵1-1۴۰۰ 1۵21/۳272 12۴۶/۶2۴8 27۴/7۰2۴
ک 21   از D  تا A   محدود است به پا
گهی  اصلی موسوم به  خرقه موضوع آ

شماره ۵2۴۰۴ - 82/12/7

از C تا D محدود است به رودخانه 
ک ۳۰2 اصلی موسوم به  خرکش  و پا
گهی شماره  چشمه شوقی  موضوع آ

77/11/1۳- ۳988۵

ک 2۳   ازB  تاC  محدود است به پا
 اصلی موسوم به باغ 

گهی  مقصود علی  موضوع آ
شماره1۶۴22  - ۶۴/7/17

ازA تا B محدود است به 
ک 18 اصلی موسوم به  پا

گهی شماره  چالقفا موضوع آ
7۳/۳/۳1 - 8۰۰1

سمیرم یک - 22 اوزون یال ۶

کاظمی محمدعلی
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان 11۴282۰ / م الف

گهیتشخیصمنابعملیومستثنیاتقانونی شماره: 1۴۰۰/۳۰1/۳2۵1آ
تاریخ: 1۴۰۰/۳/2
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خبر

نگاهــی بــه نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی بیانگر این 
کمتریــن  که ایــن نــرخ پــس از هشــت مــاه بــه  اســت 
مقــدار خــود در خــرداد ســال جاری رســیده اســت. 

گزارش ایســنا، نــرخ بهــره در بــازار بیــن بانکــی  بــه 
کــه  یکــی از انــواع نرخ هــای بهــره در بــازار پــول اســت 
بــه نرخ هــای ســود یــا بهــره در ســایر بازارهــا جهــت 
ذخایــر  قیمــت  نــرخ،  واقع ایــن  در  کــه  می دهــد 
کــه آن هــا در پایــان دوره مالی  بانک هاســت و زمانــی 
کســری  کوتاه مــدت اعــم از روزانــه یــا هفتگــی، دچــار 
ذخایــر می شــوند، از ســایر بانک هــا در بــازار بیــن 

ــد. ــتقراض می کنن ــزی اس ــک مرک ــا از بان ــی ی بانک
کــه بانک هــا در ایــن شــرایط بــه  بنابرایــن، نرخــی 
ذخایــر یــا پایــۀ پولــی دسترســی پیــدا می کننــد، 
کــه آمارهــا نشــان  نــرخ بهــره بیــن بانکــی اســت 
مــرداد،  خــرداد،  ماه هــای  در  نــرخ  می دهد ایــن 
گذشــته بــه ترتیــب ۱۰، ۱۴.۸،  شــهریور و مهــر ســال 
ــک  ــام بان ــون، اع کن ــت.  ا ــوده اس ــد ب ۱۷ و ۲۰ درص
کــی از آن  مرکــزی از عملکــرد بــازار بیــن بانکــی حا
کــه نــرخ ســود در ایــن بــازار بعــد از شــهریور  اســت 
بــاالی  و  نزدیــک  نرخ هایــی  کــه  گذشــته  ســال 
کــرده بــود، حــاال در اولیــن  بیســت درصــد را ثبــت 
گــزارش خردادمــاه ۱۴۰۰، بعــد از گذشــت هشــت مــاه 
بــه ســطح ۱۹ درصــدی نزدیــک شــده اســت. البتــه، 
نــرخ همچنــان بــاالی ۱۹ درصــد اســت، امــا باالخــره 
کانــال مذکور فاصله  بعــد از مدت هــا، از نیمــه باالی 
گرفتــه اســت. پیــش از ایــن، رئیــس  قابــل توجهــی 
کل بانــک مرکــزی یکــی از اهداف ایــن بانــک را بــرای 
کاهــش نــرخ  ــورم و مهــار رشــد نقدینگــی،  کنتــرل ت

ــود.  ــرده ب ک ســود بیــن بانکــی اعــام 
کارشناســان اقتصــادی  کــه  ایــن در حالــی اســت 
کاهــش  کــه نــرخ بهــره بیــن بانکــی نبایــد  معتقدنــد 
گــر نــرخ  یابــد زیــرا، اثــرات تورمی شــدیدی دارد و ا
کنــد، موجب  بهــره بیــن بانکــی خیلی کاهــش پیدا 

کاهــش ســود ســپرده های بانکــی می شــود. 

پس از ۸ ماه:

سود بین بانکی به 
کمترین مقدار رسید 

خبرربخ

گــزارش  کیفیــت و اســتاندارد ایران،  شــرکت بازرســی 
را  فروردیــن ۱۴۰۰  در  خودرو هــا  کیفــی  ارزشــیابی 
کــه براســاس آن خــودروی وانــت با یک  کــرد  منتشــر 
گرفــت. کیفــی قــرار  کمتریــن رتبــه  کیفــی در  ســتاره 

ــرکت  ــه ش ک ــا  ــی خودرو ه کیف ــیابی  ــزارش ارزش گ در 
بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایران هــر ماه بــه وزارت 
ــروه خودرو هــای ســبک  گ ــه می کنــد در  صمــت ارائ
و در بخــش وانــت بــا ســطح قیمتــی ۲, خــودروی 
کابیــن تیــپ ۳ و  کارا ۲۰۰۰ تــک  ســایپا ۱۵۱، وانــت 

کابیــن تیــپ ۳, ســه ســتاره  کارای ۲۰۰۰ دو  وانــت 
و دوگانــه ســوز  تــک ســوز  نیســان  وانــت  کیفــی، 
کســب  کیفــی  کــدام یــک ســتاره  آپشــنال نیــز هــر 
ــروه خودرو هــای  گ ــزارش در  گ ــد. براســاس این  کردن
ســبک و در بخــش ســواری، خــودروی تیگــو ۷ در 
کــرد و  کســب  کیفــی  ســطح قیمتــی ۱ , ســه ســتاره 
اس ۷  خودرو های هایمــا،  قیمتــی ۲,  ســطح  در 
کیفــی،  اتوماتیــک و F SWM G۰۱ چهــار ســتاره 
 SWM ،۵ تیگــو ،JAC-S۳ ،JAC-S۵ خودرو هــای

کیفــی و  G۰۱ و خــودروی آریــزو ۵ توربــو، ســه ســتاره 
کیفی را به خود  خودروی ۳۳S-MWM دو ســتاره 

اختصــاص دادنــد.
گــروه خودرو هــای ســواری ســبک  همچنیــن در 
ــو  ــاس تورب ــا پ ــودروی دن ــی ۴, خ و در ســطح قیمت
کیفــی، دنــا پــاس و پــژو ۲۰۷  اتوماتیــک ۵ ســتاره 
ــا،  کیفــی و پــژو SD ۲۰۶، پــژو ۲۰۶، دن چهــار ســتاره 
کیفــی را از آن  ــا، پــژو پــارس و ســمند ســه ســتاره  ران
گــروه و در  کــه در همیــن  کردنــد ضمن ایــن  خــود 
ســطح قیمتــی ۵ , خــودروی کوئیــک، چهــار ســتاره 
کوئیک R، تیبا ۲ پاس، تیبا ۲ و ســاینا ســه  کیفی، 

ــد. کردن کیفــی را از آن خــود  ســتاره 
شــرکت  فروردیــن  ارزشــیابی  گــزارش  براســاس 
گــروه  در  اســتاندارد ایران  و  کیفیــت  بازرســی 
خودرو هــای ســنگین، مینــی بوس ایســوزو ســحر، 
کامیونت ایســوزو  و   MR۸۵ کامیونت ایســوزو 
کامیونــت شــیلر،  کیفــی و  NPR۷۵K پنــج ســتاره 
 ،NPR۷۵M کامیون ایســوزو  و  الونــد  کامیونــت 
ک C۷ , چهــار  کشــنده ســیترا کشــنده FAWJ۶ و 
کامیــون بنــز WH ســه ســتاره کیفــی  ســتاره کیفــی و 

کردنــد. کســب 

گزارشارزشیابیکیفیخودروها:

کیفی در فروردین ۱۴۰۰ به کدام خودرو رسید؟  کمترین رتبه 

گزارشربخ

اصناف ایــران  اتــاق  رئیســه  هیئــت  ســابق  عضــو 
ک ســیاه  می گویــد: دولــت جامعــه صنفــی را بــه خــا
کشــاند و تــا ۵ ســال آینــده اثــری از حضــور اصنــاف در 
ــد  ــی نخواه ــی واقع ــه معن ــادی ب ــای اقتص عرصه ه

بــود.
گــذر از  کشــور در التهــاب  کــه  اقتصــاد۲۴- شــرایطی 
موج هــای پرخطــر کرونا اســت، هر روز مرثیه ســرایی 
جدیــدی متوجــه مــردم، تولیــد و جامعــه اصنــاف 

کشــور می شــود.
از تعطیلی هــا و محدودیت هــای تــردد در داخــل 
بــازار  و  اصنــاف  تعطیلــی  اعــام ســاعت  تــا  شــهر 
کــه در طــی یــک  بــزرگ پایتخــت، مشــکاتی اســت 
کشــور را دچــار  گذشــته جامعــه صنفــی  ســال و نیــم 
کامــل کرده اســت. ســردرگمی و در نهایــت تعطیلــی 
از  پــس  اصنــاف  کنــون  تــا  ســال ۱۴۰۰  ابتــدای  از 
تعطیلی نوروز وارد تعطیلی چند هفته ای کرونایی 
کــه از صنــوف آســیب  شــده اند. قــرار بر ایــن بــود 
ــاد  ــه فری دیــده حمایــت شــود. امــا عــاوه براینکــه ب
گــوش داده نشــد، حــاال بــا  اعضای ایــن جامعــه 
کارصنــوف را بــه ســمت  قطــع بــرق شــرایط کســب و 

کشــانده اند. ورشکســتگی 
محمدعلــی صدیقــی عضــو ســابق هیئــت رئیســه 
درصــد  متأســفانه ۹۰  گفــت:  اصناف ایــران  اتــاق 
انــرژی جامعــه صنفــی و بــازار صــرف دفــع شــروکم 
ــترین  ــاف بیش ــود. اصن ــا می ش ــای دولت ه کاری ه
آســیب رااز ســوء مدیریــت دولت هــا متحمــل شــده 

اســت.
وی تصریــح داشــت: طی ایــن چنــد ســال اخیــر 
تــاوان  بــه شــرایط ایجاد شــده  بــا توجــه  اصنــاف 
درصــد  می پــردازد.۸۰  را  دولت هــا  کفایتــی  بــی 
کشــور یــا ورشکســته شــده اند و یــا در حــال  اصنــاف 
ورشکســتگی هســتند. در ۵ ســال آینــده دیگراثــری 
بــه  اقتصــادی  عرصه هــای  در  اصنــاف  ازحضــور 

معنــی واقعــی نخواهــد بــود.
معــاون اســبق پارلمانــی اتــاق اصناف گفت: از ســال 
کشــور بــه  کنــون دو ســوم ســرمایه اصنــاف  ۹۶ تــا 
دلیــل رکــود تورمــی و افزایــش نــرخ دالر از دســت رفته 
ــه قــدری  ــد و مبــادالت اصنــاف ب ــوان خری اســت. ت
که ایــن بخــش دیگــر تــوان حضــور در  کاهــش یافتــه 

اقتصــاد را نــدارد.
کــرد: جامعــه صنفــی پــس از عــدم  کیــد  صدیقــی تأ
پــی تعطیلی هــا و  از صنــوف در  حمایــت دولــت 
کاهــش درآمد هــای ناشــی از شــیوع کرونا ایــن بــار بــه 

معضــل قطعــی بــرق رســیده اســت.
کــه بــه عنــوان  کشــوری  گفته ایــن اقتصــاددان؛  بــه 
کننــده بــرق در منطقــه مطــرح اســت چــرا  صــادر 
بایــد در چنیــن شــرایطی، تولیــد و اقتصــاد خــرد و 
کنــد؟ جواب ایــن  کان خــود را درگیــر قطعــی بــرق 
کامــًا شــفاف اســت. دولت هــا درایــران هیــچ  ســوال 
گاه بــه دنبــال حــذف موانــع توســعه اقتصــاد نبــوده 

گریســت! ونیســتند. بایــد بــه حــال اصنــاف 
ــرای بهبــود شــرایط جامعــه  وی تصریــح داشــت: ب
صنفــی بایــد ســران ســه قــوه بــه مقولــه مشــکات و 
کنند، ایــن جامعه حتی  گیــری اصنــاف ورود  زمیــن 
نمی تواندبازپرداخت هــای بانکــی خــود را پرداخــت 

کنــد چــه برســد بــه چرخانــدن چــرخ اقتصــاد!
صدیقــی ادامــه داد: دســت های پنهــان درآســتانه 
انتخابــات همچنــان در حــال جداســازی اصنــاف از 
ــا حــدودی هــم موفــق شــده اند.  انقــاب اســت و ت
امــروز در فضــای انتخاباتــی اصنــاف بــه تنهــا چیــزی 
کــه توجــه نمی کنــد مشــارکت در انتخابــات اســت. 
صنــوف آنقــدر درگیــر مســائل و مشــکات عمــدی 
ــه علــی رغــم نزدیــک  ک ــه وجــود آمــده می باشــند  ب
شــدن بــه روز هــای انتخابــات همچنــان بــی توجــه 

می باشــند.
اصناف ایــران  اتــاق  رئیســه  هیئــت  ســابق  عضــو 
ــارکت  ــه مش ک ــت  ــن اس ــدف بر ای ــت: ه ــد داش کی تأ
سیاســی  مختلــف  عرصه هــای  در  اصنــاف 
کمرنــگ شــود و تــا حــد زیــادی هــم بــه  -اقتصــادی 

رســیده اند. نتیجــه 
گفــت: هــر چنــد اصنــاف باورهــا ی خــود را دارد  وی 
و امنیــت موجــود در کشــور را بــا هیــچ چیــزی عــوض 

نمی کنــد، اما ایــن هــم حــد و انــدازه دارد.

جامعه ۲۵ میلیونی اصناف درگیر مسائل ُخرد 
شده

پیشــانی  اصنــاف  اقتصــاددان؛  اعتقاد ایــن  بــه 
کشــور اســت. ســهم اصنــاف در  بخــش خصوصــی 
کشــور نزدیــک ۲۰ درصــد اســت. با ایــن  جی دی پــی 
وضعیــت ســهم این جامعــه در اشــتغال ۱۰ میلیــون 
نفــر اســت. البتــه جامعــه صنفی کشــور یــک جامعه 
۲۵ میلیونــی اســت که ایــن حجــم و ســهم بــزرگ بــه 
عنــوان ســرمایه های اصلــی اقتصــاد بایــد تحــت هــر 

شــرایطی حفــظ شــوند.
گــر اصنــاف  صدیقــی بــه عنــوان یــک توصیــه گفــت: ا
بــرای  ســختی  شــرایط  نباشــند  حامی دولت هــا 
دولت هــای آینــده پیــش بینــی می شــود. اصنــاف 
تبعــات  قطعــًا  کــه  شــده  مســائلی  درگیــر  کشــور 

کشــور وارد می کنــد. ســنگین را بــه اقتصــاد 
گفتــه معــاون اســبق پارلمانــی اتــاق اصنــاف،  بــه 
مســئوالن دلیــل قطعــی بــرق را اســتخراج رمزارز هــا 
می شــود  مطــرح  ســوال  حاال ایــن  می داننــد. 
ابتــدا  در  در ایــران  مدت هاســت  صنعــت  که ایــن 
ــت  ــال فعالی ــی در ح ــت قانون ــی و در نهای ــر قانون غی
اســت پــس چــرا بــرای جلوگیــری از قطعــی بــرق آن 
گــرم شــدن مــی رود  کــه هــوا بــه ســمت  هــم زمانــی 
اقداماتــی انجــام نگرفتــه اســت؟ شــاید اســتخراج 
ارز هــای دیجیتالــی تنها بهانــه ای برای ســودجویی 
کیــد  بیشــتر دولت هــا باشــد. ایــن اقتصــاددان تأ
کســب درآمــد و ذخیــره ســرمایه بــه  داشــت: بایــد 
از  عــده ای  نه اینکــه  تقســیم شــود  طــور عادالنــه 
اســتخراج رمــز ارز ها بــه درآمد های میلیاردی برســد 
درمقابــل ســهم صنــوف و بخــش تولیــد از اقتصــاد 

ــد. ــتگی باش ــی و ورشکس ــا بده تنه

عضوسابقهیئترئیسهاتاقاصنافایران؛

۸۰ درصد اصناف در آستانه ورشکستگی هستند 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گــزارش منتهی بــه ۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ درخصوص 
ــا نمــاد فــوالد  میــزان فــروش شــرکت فوالدمبارکــه ب
کــه بــر اســاس آن بــا رشــد ۱۷۸درصــدی  منتشــر شــد 

فــروش همــراه شــده اســت.
میــزان فــروش انجــام شــده در اردیبهشــت ۱۴۰۰ 
توســط شــرکت فوالد مبارکــه ۱۲۴,۵۰۰,۹۸۰ میلیون 
کــه از ایــن میــزان بیشــترین درآمــد  ریــال بــوده اســت 
شــرکت  گرم ایــن  محصــوالت  فــروش  از  حاصــل 
به ایــن شــکل  اســت،  آمــده  فــوالد ســاز بدســت 
گــرم عــدد  کــه بــا فــروش ۳۹۵ هزارتــن محصــول 
رســیده  ثبــت  بــه  ریــال  میلیــون   ۶۷,۷۴۸,۷۲۰

اســت.
گرفتــه در اردیبهشــت مــاه  میــزان تولیــد صــورت 
صــورت  به ایــن  فوالدمبارکــه  شــرکت  بــرای   ۱۴۰۰
گــرم، ۱۳۰  کــه ۴۵۷ هزارتــن محصــوالت  بــوده اســت 
هزارتــن محصــوالت ســرد، ۲۷ هزارتــن محصــوالت 

ــه  ــوالت را ب ــایر محص ــن س ــش دار و ۲۰۸ هزارت پوش
تولیــد رســانده اســت.

ابتــدای  از  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مجمــوع  در 
ــته  ــت ۱۴۰۰ توانس ــای اردیبهش ــا انته ــی ت ــال مال س
از  را  ریــال  میلیــون  بــر ۲۱۵,۳۵۵,۰۴۶  رقمی بالــغ 
کــه در  فــروش محصــوالت خــود بــه ثبــت برســاند 
کــه عــدد  گذشــته  مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
۷۷,۵۱۶,۰۲۸ میلیــون ریــال بــه ثبــت رســیده بــا 
رشــد ۱۷۸ درصــدی فــروش همــراه شــده اســت.

در  گــر  ا گفــت:  اقتصــادی  کارشــناس  یــک 
حوزه هــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و... 
اصالحــات ســاختاری صــورت نگیــرد، نمی تــوان 

کنونــی داشــت.  انتظــاری از تغییــر وضعیــت 
کامــران نــدری بــا بیــان  اینکــه بخــش عمومــی  
غیردولتــی رقیــب بخش خصوصی اســت، گفت: 
کشــور، مشــکالت زیــادی وجــود  در حــوزه قوانیــن 
مجلــس  گذشــته  ســال های  طــول  در  و  دارد 
ــرای دولــت مصــوب  ــی بســیاری را ب تعهــدات مال
کــرده اســت کــه برخــی از آن هــا در بودجــه ســنواتی 
هــم وجــود نــدارد و به ایــن قوانیــن، فــرا بودجــه ای 
ــوند و  ــع ش ــد رف ــوارد بای ــن م که ای ــود  ــه می ش گفت

ربطــی بــه دولــت هــم نــدارد. 
وی افــزود: البته دولت می تواند با شناســایی این 
مــوارد و ارائــه الیحــه، چالش هــای قانونــی را رفــع 
کشــور چــون قوانیــن  کنــد. خیلــی از قوانیــن در 
پولــی و بانکــی بروز رســانی نشــده اند. قوه قضائیه 
آشــنایی بسیار پایینی به مســائل اقتصادی دارد 
و دادگاه هــای تخصصــی در ایــن زمینــه وجــود 

نــدارد. 
کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد: نظــام مالیاتــی 
کشــور از بســیاری از نظام هــای مالیاتــی پیشــرفته 
شناســایی  حــوزه  در  و  اســت  عقــب  دنیــا  در 
مالیــات  میــزان  محاســبه  مالیاتــی،  مودیــان 
پرداختــی و برخــورد بــا فراریــان مالیاتــی با مشــکل 

مواجــه اســت.
جملــه  از  کشــور  حمایتــی  نظــام  همچنیــن،   
کســانی  ــز مشــکالتی دارد و  پرداخــت یارانه هــا نی
کننــد، بــه آن هــا داده  کــه نبایــد یارانــه دریافــت 
می شــود و بالعکــس. عــالوه برایــن، میــزان یارانــه 
را رفــع  یارانــه بگیــران  دریافتــی هــم مشــکالت 

نمی کنــد. 
برخی بانک ها منحل شوند 

کشــور  نــدری بــا اشــاره بــه مشــکالت نظــام بانکــی 
گفــت:  یکســری از بانک هــا بایــد منحــل شــوند و 
بانک هــای کشــور از مقــررات مرتبــط بــا بانکــداری 
کارکنــان  گرفتــه تــا اجــرای آن هــا توســط مدیــران و 
بایــد اصــالح شــود و مدیــران بانکــی از مدیریــت 

حرفــه ای دور هســتند.
کشــاورزی هم با مشــکالت  وی ادامه داد: بخش 
اصولــی  صــورت  بــه  و  اســت  روبــرو  عدیــده ای 
کــه مصــرف منابــع و آب  نکــرده  پیــدا  توســعه 

در ایــن حــوزه بســیار باالســت.
طبــق گفته ایــن تحلیلگــر اقتصــادی، در ۵۰ ســال 
گذشــته کشــور درگیر تورم دو رقمی بوده اســت اما 
هنوز به یک اتفاق نظر درباره منشــاء و چگونگی 

مهــار آن طی ایــن مــدت دســت نیافته ایــم.

کانــون بازنشســتگان ذوب  رئیــس هیــات مدیــره 
گرچــه احــکام اجــرای طــرح  گفــت: ا آهــن اصفهــان 
فــوالد  صنــدوق  بازنشســتگان  ســازی  همســان 
صنــدوق  امــا  شــد،  صــادر  ســال ۹۹  مهــر  اول  از 
بــه جــای همســان ســازی،  فــوالد  بازنشســتگی 
کــرده اســت.  مجتبــی احمــدی  کم ســان ســازی 
گفت وگــو با ایســنا دربــاره تجمــع اعتراضــی امــروز  در 
)یکشــنبه- ۹ خرداد ماه( تعدادی از بازنشســتگان 
صنــدوق فــوالد در اصفهــان، اظهار کرد: متاســفانه 
صنــدوق بازنشســتگی فــوالد، بــه جــای اجــرای 
کــم ســان ســازی  طــرح همســان ســازی اقــدام بــه 
کــه ۲۵ درصــد آنچــه بایــد  کــرده اســت، به ایــن معنــا 
ــه بازنشســتگان صنــدوق فــوالد بابــت همســان  ب
ســازی پرداخــت می شــد، را هنــوز پرداخــت نکــرده 
کانــون بازنشســتگان  اســت. رئیــس هیــات مدیــره 
گرچــه عــددی بابــت  ذوب آهــن اصفهــان افــزود: ا
بازنشســتگان  بــه  دســتمزد  ســازی  همســان 
صنــدوق فــوالد پرداخــت شــد، امــا  بــرای اجــرای 
درســت طــرح همســان ســازی بایــد ۲۵ درصد دیگر 

بــه دســتمزد آنهــا اضافــه شــود.
بازنشســتگی  صنــدوق  چــرا  درباره اینکــه  وی 
فوالد، ایــن عــدد را بــه بازنشســتگان خــود پرداخــت 
بابت ایــن  بارهــا  گرچــه  ا کــرد:  کیــد  تا نمی کنــد، 

موضــوع بــا آنهــا بحث و صحبت شــده، اما متولیان 
ــل  ــچ دلی ــدون هی ــوالد، ب ــتگی ف ــدوق بازنشس صن
ســازی  همســان  بابــت  را  رقــم  مشــخص، این 
پرداخــت نمی کننــد و بــه صــورت چکشــی نســبت 

می کننــد. برخــورد  موضــوع  به ایــن 
احمــدی با بیان اینکه صندوق بازنشســتگی فوالد 
کار و رفــاه اجتماعــی اســت،  زیــر نظــر وزارت تعــاون، 
کــرده صنــدوق بازنشســتگی  گفــت: دولــت مصــوب 
فــوالد و صندوق هــای مشــابه آن بــا بودجــه خــود و 
تصویــب هیــات امنای خود، طرح همســان ســازی 
کننــد، امــا متاســفانه صنــدوق بازنشســتگی  را اجــرا 

فــوالد زیــر بــار اجــرای طــرح نمــی رود.
ســهام  آیــا  کــه  ســوال  به ایــن  پاســخ  در  وی 
شــرکت های زیرمجموعــه صنــدوق بازنشســتگی 

کــه بتوانــد طــرح همســان  فــوالد در حــدی نیســت 
کــرد: در حــال حاضــر  کننــد، اظهــار  ســازی را اجــرا 
بودجــه و درآمــد شــرکت های زیرمجموعــه صندوق 
بازنشســتگی فــوالد مناســب اســت، امــا آقایــان زیــر 

بــار همســان ســازی نمی رونــد.
کانــون بازنشســتگان ذوب  رئیــس هیــات مدیــره 
آهــن اصفهــان بــا بیان این کــه در هــر بــار مطالبــه 
ــری عــدد همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان  گ
گفــت: بــه همیــن  فــوالد پرداخــت نشــده اســت، 
دلیــل بــرای احقــاق حقــوق خــود، تصمیــم به ایــن 

گرفته ایــم. تجمــع اعتراضــی 
گفتــه احمــدی، تعــداد بازنشســتگان صنــدوق  بــه 
ــه حــدود ۶۰ درصــد  ک فــوالد ۸۶ هــزار نفــر هســتند 

آنهــا بازنشســتگان ذوب آهــن هســتند.

مســکن،  اوراق  قیمت هــای  آخریــن  براســاس 
کن تهــران بــرای تهیه ایــن اوراق  متاهل هــای ســا
بایــد ۲۶ میلیــون و ۲۰۸ هــزار تومان پرداخت کنند.

مســکن  اوراق  قیمــت  وضعیــت  آخریــن  بررســی 
کــه تســه )اوراق( ســال ۱۳۹۸ بــرای  نشــان می دهــد 

خردادمــاه ۵۲ هــزار و ۲۶۰ تومــان قیمــت دارد.
بــا  تیرمــاه  اوراق تســهیات مســکن در  بــرگ  هــر 
بــا  مردادمــاه  در  تومــان،   ۵۰۰ و  هــزار  قیمــت۵۵ 
قیمــت ۵۵ هــزار و ۹۰۰ تومــان و در شــهریورماه ســال 
۱۳۹۸ نیــز بــا قیمــت ۵۶ هــزار و ۶۰۰ تومــان داد و 

می شــود. ســتد 
قیمــت اوراق مهرمــاه، آبان مــاه و آذرماه ســال ۱۳۹۸ 
نیــز بــه ترتیــب ۵۵ هــزار و ۳۰۰ تومــان، ۵۴ هــزار و ۷۰۰ 

تومــان و ۵۳ هــزار و ۷۰۰ تومــان قیمــت دارنــد.
همچنیــن هــر بــرگ اوراق تســهیات مســکن در 
دی مــاه و بهمن مــاه همــان ســال با قیمــت ۵۴ هزار 
و ۲۰۰ تومــان و در اســفندماه نیــز با قیمــت ۵۷ هزار و 

۵۰۰ تومــان معاملــه می شــود.
قیمت تسه از فروردین ماه تا اسفندماه سال 

۱۳۹۹
همچنیــن بــرای ســال ۱۳۹۹ تســه فروردین مــاه ۵۵ 
هــزار و ۱۰۰ تومــان، اردیبهشــت ماه ۵۴ هــزار و ۲۰۰ 
تومــان و خردادمــاه ۵۶ هــزار و ۸۰۰ تومــان قیمــت 

ــد. دارن
هــر بــرگ از اوراق تســهیات مســکن بانــک مســکن 
و  هــزار  قیمــت ۵۴  بــا  گذشــته  ســال  تیرمــاه  در 
۳۰۰ تومــان، در مردادمــاه ۵۷ هــزار و ۲۰۰ تومــان 
و در شــهریورماه ۵۶ هــزار و ۶۰۰ تومــان داد و ســتد 

می شــود.
ایــن اوراق در مهرمــاه، آبان مــاه و آذرمــاه ســال ۱۳۹۹ 
نیــز بــه ترتیــب ۵۴ هــزار و ۴۰۰ تومــان، ۵۴ هــزار و ۳۰۰ 

تومــان و ۵۴ هــزار و ۷۰۰ تومــان قیمــت دارنــد.
گذشــته  اوراق تســهیات مســکن در دی مــاه ســال 
بــا قیمــت ۵۴ هــزار و ۷۰۰ تومــان، در بهمن مــاه بــا 
قیمــت ۵۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان و در اســفندماه بــا 
قیمــت ۵۴ هــزار و ۶۰۰ تومــان معاملــه می شــود 

گزارش نیز براســاس قیمت اســفندماه ســال  که این 
گذشــته نوشــته شــده اســت.

قیمت اوراق برای مجرد ها و متاهل های تهرانی
مجرد هــای  به این کــه  توجــه  بــا  اســاس،  برایــن 
کن تهــران می تواننــد تــا ۱۴۰ میلیــون تومــان  ســا
ــه شــامل ۱۰۰ میلیــون  ک کننــد  تســهیات دریافــت 
میلیــون  و ۴۰  مســکن  خریــد  تســهیات  تومــان 
تومــان جعالــه می شــود بــرای دریافــت ۱۰۰ میلیــون 
تومــان تســهیات بایــد ۲۰۰ برگه تســهیات مســکن 
کــه هزینه ایــن تعــداد اوراق بــا تســه  کنــد  خریــداری 
۵۴ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان 

می شــود.
گرفتــن ۴۰ میلیــون تومــان  همچنیــن بــا در نظــر 
بــه مبلــغ  بایــد ۸۰ ورق  بــرای آن  کــه  وام جعالــه 
کننــد  چهــار میلیــون و ۳۶۸ هــزار تومــان خریــداری 
مجمــوع هزینــه خریــد اوراق بــه ۱۵ میلیــون و ۲۸۸ 

هــزار تومــان می رســد.
زوج هــای تهرانــی نیــز برهمیــن اســاس می تواننــد 
تــا ســقف ۲۴۰ میلیــون تومــان شــامل ۱۰۰ میلیــون 
تومــان تســهیات خریــد مســکن بــرای هــر نفــر و ۴۰ 
کننــد؛ بنابرایــن  میلیــون تــوان وام جعالــه دریافــت 
زوجین باید ۴۰۰ برگه تســهیات مســکن خریــداری 
کــه هزینــه آن ۲۱ میلیــون و ۸۴۰ هــزار تومــان  کننــد 
کــه همــراه بــا هزینــه چهــار میلیــون و ۳۶۸  می شــود 
هــزار تومانــی وام جعالــه کــه بــرای آن بایــد ۸۰ درصــد 
کنند در مجموع باید  تسهیات مســکن خریداری 

کننــد. ۲۶ میلیــون و ۲۰۸ هــزار تومــان پرداخــت 
قیمت اوراق در سایر استان ها

و  اســتان  کــز  مرا بــرای  تســهیات  ســقف این 
شــهر های بــا جمعیــت بیــش از ۲۰۰ هــزار نفــر بــه ۸۰ 
کــه بــرای آن بایــد ۱۶۰  میلیــون تومان رســیده اســت 
که هزینه آن هشــت میلیون و  برگه خریداری شــود 

۷۳۶ هــزار تومــان اســت.
ایــن وام بــرای ســایر مناطــق شــهری ۶۰ میلیــون 
کــه بایــد بــرای  گرفتــه شــده اســت  تومــان در نظــر 
کــه هزینــه آن شــش  آن ۱۲۰ برگــه خریــداری شــود 

میلیــون و ۶۹۶ هــزار تومــان می شــود.

رشد ۱۷۸ درصدی فروش فوالد مبارکه 
در ۲ ماهه اول امسال

شرط بهبود اوضاع اقتصادی 
در ۴ سال آینده 

رئیسهیاتمدیرهکانونبازنشستگانذوبآهناصفهان:

صندوق بازنشستگی فوالد زیر بار طرح همسان سازی نمی رود

وام مسکن چند؟

خبر

فعــاالن بــازار مســکن، یکــی از پررونق تریــن مقاطــع 
حجــم  کــه  دادنــد  دســت  از  حالــی  در  را  خــود 
یــک ســوم  بــه حــدود  معامــات در اردیبهشــت 
ماههــای مشــابه رســید و قیمتهــا نســبت بــه اواخــر 

گذشــته ۵ درصــد پاییــن آمــد.  ســال 
ثبــات  بــا  بــازار رقیــب در ایــران  ایــن روزهــا چهــار 
نســبی همــراه هســتند. معامــات نوســان گیران در 
کاهــش یافتــه و بــازار  بازارهــای ارز و طــا بــه شــدت 
مســکن نیــز در رکــود بــه ســر می بــرد. بــورس نیــز بــه 
رونــد نزولــی خود که از اواســط ســال گذشــته شــروع 
ارزهــای  بــازار  همچنیــن  می دهــد.  ادامــه  شــده 
و  کویــن  بیــت  اخیــر  ریزهــای  از  پــس  دیجیتــال 
شکســتن ســطح ۴۰ هــزار دالر از رمــق افتــاده و بــه 
کــم شــده اســت. نوعــی جــو نگرانــی بر ایــن بــازار حا

از طــرف دیگــر معامــات مســکن شــهر تهــران در 
کاهــش ۶۵ درصــد را در  دومیــن مــاه از ســال ۱۴۰۰ 
ــه ثبــت رســاند.  ــا اردیبهشــت پارســال ب مقایســه ب
نرخهــای قطعــی هــم پــس از افــت ۳.۱ درصــد در 
فروردیــن مــاه مجــددا ۱.۸ درصــد در اردیبهشــت 
کاهــش یافــت تــا متوســط قیمت مســکن در تهــران 
ــد. ــان برس ــزار توم ــون و ۷۹۶ ه ــری ۲۸ میلی ــه مت ب
در حــال حاضــر حجــم معامــات مســکن در تهــران 
کــه در مقایســه بــا مــاه  بــه ۳۹۳۸ واحــد رســیده 
قبــل ۸۸ درصــد افزایــش و نســبت بــه مــاه مشــابه 
کاهــش یافتــه اســت.  گذشــته ۶۵ درصــد  ســال 
اردیبهشــت سال گذشــته با وجود اپیدمی ویروس 
کرونــا ۱۱ هــزار و ۳۱۰ معاملــه مســکن در تهــران انجــام 
شــد. اردیبهشــت ۱۳۹۸ نیــز تعــداد معامــات ۱۲ 

هــزار و ۱۲۸ فقــره بــود. در دو مــاه ابتدایــی امســال 
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــش ه ــدود ش ــه ح ــات ب معام
ســال  مشــابه  مــدت  بــا  مقایســه  در  کــه  رســید 
ــه نظــر  کاهــش نشــان می دهــد. ب قبــل ۵۲ درصــد 
ــد  می رســد ســفته بازان و فعــاالن بازارهــای غیرمول
در ایــران بــه انتظــار انتخابــات ریاســت جمهــوری 
کــه تــا شــش مــاه آینــده  نشســته اند امــا بعیــد اســت 
اتفــاق قابــل توجهــی در بــازار مســکن رخ دهــد. 
ــازار  ــود ب ــا رک ــی ب دومیــن مــاه از ســال جــاری در حال
مســکن و رســیدن معامــات بــه حــدود یــک ســوم 
ماههای مشــابه همراه بود که معموال اردیبهشت 
ــق محســوب می شــوند. و خــرداد، مقاطعــی پررون

ریزش قیمت خانه در شمال پایتخت
اردیبهشــت ۱۴۰۰ در پنــج منطقــه پرتقاضــا نــرخ 
تــا ۶.۴ درصــد پاییــن  ماهیانــه بیــن ۰.۴ درصــد 
ــت.  ــاال رف ــد ب ــج ۱.۱ درص ــه پن ــا در منطق ــد و تنه آم
کــه باالتریــن تعــداد معامــات را دارد  در منطقــه ۵ 
قیمــت هــر متــر خانــه بــه طــور متوســط ۱/۱ درصــد  
افزایــش یافــت و بــه متــری ۳۶.۶ میلیــون تومــان 
کــه رتبــه دوم معامــات را از آن  رســید. در منطقــه ۱۰ 
خــود کــرد قیمتهــا ۰.۵ درصــد افــت کــرد. در منطقــه 
۴ بــه عنــوان ســومین منطقــه پرتقاضا قیمتهــا ۶.۴ 
ــان  ــون توم ــد و متــری ۲۹.۴ میلی ــد پاییــن آم درص
کــه جایــگاه چهــارم را از نظــر  شــد. در منطقــه ۲ 
کاهــش پیــدا  معامــات داشــت نرخهــا ۰.۴ درصــد 
کــه رتبــه پنجــم را از نظــر میــزان  کــرد و در منطقــه ۷ 
کــرد و بــه  معامــات داشــت قیمــت ۴ درصــد افــت 

۲۸.۱ میلیــون تومــان در هــر متــر مربــع رســید.

ــورددار  ــه، رک ــا ۲۶ درصــد افــت ماهیان منطقــه ۲۲ ب
کنــون هــر متــر مســکن  افــت قیمــت بــود و هــم ا
در ایــن منطقــه بــه ۲۰ میلیــون و ۵۶۶ هــزار تومــان 
رســیده اســت. البتــه در منطقــه ۲۲ بــا توجــه بــه 
تعداد انــدک معامــات )۵۳ فقــره( نوســانات شــدید 
ماهیانه دستیابی به تحلیلی از وضعیت واقعی آن 

را دشــوار می کنــد.
ــدوده  ــوان مح ــه عن ــز ب ــک نی ــه ی ــا در منطق قیمته
کــرد؛ بــه طــوری  گری ۱۰ درصــد افــت  جــذاب ســودا
تومــان در  از متــری ۶۶ میلیــون و ۸۰۲ هــزار  کــه 
فروردیــن مــاه امســال بــه ۶۰ میلیــون و ۲۱۱ هــزار 
تومــان در اردیبهشــت مــاه رســید. در حــال حاضــر 
نــرخ پیشــنهادی در محله هــای مختلــف منطقــه 
یــک بــر اســاس موقعیــت، امکانــات و ســن بنــا از 
حــدود ۴۰ میلیــون تومــان شــروع می شــود و بــه 
بــاالی ۱۰۰ میلیــون تومــان می رســد. حتــی بعضــی 
مالــکان در منطقه یک قیمتهای کمتر از متــری ۴۰ 
میلیــون تومــان نیــز بــرای واحدهــای خــود تعییــن 

کرده انــد.
بــازار  آینــده  دربــاره  کارشناســان  اغلــب  ارزیابــی 
که نرخها به ثبات  مســکن در ســال ۱۴۰۰ این اســت 
ــا مقــداری  نســبی خواهــد رســید و ممکــن اســت ب
خاصیــت  بــه  توجــه  بــا  شــویم.  مواجــه  کاهــش 
چســبندگی قیمتهــا در بــازار مســکن ممکــن اســت 
گــر تــا  افــت قیمتهــا چنــدان محســوس نباشــد امــا ا
دو ســه ســال آینــده بــا توجــه بــه نــرخ تــورم قیمــت 
ــازار  مســکن در ثبــات نســبی باقــی بمانــد حبــاب ب

تخلیــه می شــود.

حجم معامالت به یک سوم رسید:

َگرد رکود بر تن بازار مسکن نشست
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اصفهــان در تولیــد عســل جــزو برتریــن اســتان های 
کشــور اســت، امــا نداشــتن نشــان تجــاری شــاخص 
ســبب شــده نتواند آنطور که باید و شــاید در عرضه 

محصــول خــود موفق باشــد. 
صنعــت پــرورش زنبــور عســل در اســتان اصفهــان 
کــرده  زمینــه اشــتغال بیــش از ۴ هــزار نفــر را فراهــم 
اســت و اصفهــان  رتبــه ســوم تولیــد عســل را در 

کشــور دارد.
گیاهــان  کــه بیشــتر از  کیفیتــی  عســل طبیعــی و بــا 
گــون و بوقنــاق اســتحصال و ۱۰ درصــد آن بــه خــارج 
برخــی  حــال  در ایــن  می شــود.  صــادر  کشــور  از 
مدعــی هســتند بیشــتر عســل تولیــدی زنبــورداران 
اصفهانــی بــا بســته بنــدی دیگر اســتان ها در کشــور 
کــه برای ایجاد  توزیــع و ایــن ســوال مطــرح می شــود 
نشــان تجــاری و صــادرات عســل بــه نــام اصفهــان 

چــه اقداماتــی انجــام شــده و خواهــد شــد؟
زنبورداری اصفهانی ها در استان های جنوبی

کارشــناس مســئول  ســیدمحمد مهــدی طبائیان 
اســتان  کشــاورزی  زنبــور عســل ســازمان جهــاد 
اصفهــان در گفتگــو با خبرنگار ما گفت: زنبــورداران 
اصفهانــی، متناســب بــا فصــول ییــاق و قشــاق در 
اســتان های جنوبی از جمله خوزســتان، بوشــهر و 
هرمــزگان بــه تولیــد عســل می پردازنــد و بــه همیــن 
دلیــل تولیــد ســهم اصفهــان در تولید عســل بســیار 

قابــل توجــه اســت.
 ۱۵۰ و  هــزار   ۴ اصفهــان  اســتان  داد:  ادامــه  وی 
کلنــی دارد و با ایــن آمــار رتبــه  ــا ۹۱۶ هــزار  زنبــوردار ب
دوم کشــور از نظر تعداد کلنی زنبور عســل را دارد؛ از 
نظــر تولیــد عســل هــم اصفهــان بعــد از اســتان های 

آذربایجــان غربــی و شــرقی قــرار دارد.
کارشــناس مســئول زنبــور عســل ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان در خصوص برندسازی 
از  تعــدادی  گفــت:  اصفهــان  تولیــدی  عســل 
فعاالن ایــن حــوزه بــرای خــود نشــان تجاری ایجــاد 
ــد، امــا برخــی دیگــر در شــرکت های مســتقر  کرده ان
در تهــران محصــول خــود را بســته بنــدی می کننــد 
و الزم اســت موضوع برندســازی عســل در اصفهان 

پیگیــری و تقویــت شــود.
طبائیــان بســته بنــدی عســل اصفهــان در دیگــر 
ادعــا  برخاف ایــن  گفــت:  و  کــرد  رد  را  اســتان ها 
عســل اســتان های دیگــر در اصفهــان بســته بندی 

می شــود.
عسل اصفهان بدون نشان تجاری شاخص

مجیــد احمدی مقــدم مســئول تولیــدات دامــی 
 اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان کاشــان با دســته 
گفــت: دســته اول  بنــدی انــواع عســل در ســه نــوع 
ــا شــربت شــکر  ــه زنبــور ب ک ــه ای اســت  عســل تغذی
کــه زنبــور از شــته  تغذیــه می کنــد؛ دوم، عســلک 
گلبرگ هــا تغذیــه می کنــد و ســوم عســل طبیعی که 
گل ها جمع می کند و  گیاهان را از روی  زنبور شهد 

بهتریــن نــوع عســل اســت.
او مدیریــت ناقــص در حــوزه پــرورش زنبــور و تولیــد 
کامــی در برندســازی دانســت و  عســل را ســبب نا
ــگاه  ــود جای ــبب می ش ــال س ــن اخت کرد: ای ــد  کی تا
ویــژه پــرورش زنبــور عســل در بازار هــای جهانــی را از 

دســت بدهیــم.
کشــاورزی  جهــاد  دامــی اداره  تولیــدات  مســئول 
کشــور های حاشــیه خلیــج  کاشــان  شهرســتان 
اصفهــان  عســل  مشــتریان  مهمتریــن  را  فــارس 
کــرد: عســل اصفهــان بــه جایــگاه  معرفــی و اضافــه 
کــه شایســته آن اســت نرســیده و در ایــن  صادراتــی 
ارتقــای عملکــرد  کیفیــت تولیــد،  زمینــه بهبــود 
تجــاری  نشــان  بندی، ایجــاد  بســته  کارگاه هــای 
معتبــر و تقویــت ارتبــاط بــا بازار هــای خارجــی بایــد 

مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
تارومار شدن زنبور های اصفهان در پی یک 

بی تدبیری
گــودرز میرزایــی رئیــس اتحادیــه زنبــورداران اســتان 
ــا  گفــت: شــهرداری در اواخــر فروردیــن، ب اصفهــان 
ک، کــه بــدون اعــام قبلی  نوعــی سم پاشــی خطرنــا
و ۲۵ روز قبــل از موعــد هــر ســال )۲۰ اردیبهشــت بــه 
بعــد( بــود، ســبب از بیــن رفتن تعــداد قابل توجهی 

از زنبور هــای عســل شــد.

وی افزود: ایــن ســم  پاشــی فقــط بــرای آفــت شــته، 
آن هم برای درختان بدون گل بود، اما متأســفانه 
کــه  کاج و... را  شــهرداری درختــان اقاقیــا، عرعــر، 
گــرده افشــانی خــود میزبــان زنبور هــای عســل  بــا 

کــرد. هســتند سمپاشــی 
رئیــس اتحادیــه زنبــورداران اســتان اصفهــان ادامــه 
کیلومتــر پــرواز  داد: زنبــور می توانــد تــا مســافت ۴ 
گل  کنــد و چــون امســال زنبــورداران بــه دلیــل نبــود 
آورده  اطــراف شــهر  باغ هــای  بــه  رو  در دشــت ها 
بودند، ایــن سم پاشــی ســبب وارد شــدن تلفــات 
گفــت ســرمایه ۱۰۰ نفــر  زیــادی بــه آن هــا شــد و بایــد 
کــه هــر یــک حــدود ۱۵۰ میلیــون تومــان بــوده از بین 

رفتــه اســت.
نامالیمات جوی و اقتصادی مشکل دیگِر 

زنبورداران
کاهــش بارش هــا و وزش باد هــای شــدید  میرزایــی 
را از مشــکات امســال زنبورداران اصفهان و ســبب 
کــرد: با ایــن  کاهــش تولیــد بیــان و پیــش بینــی 
اتفاقــات اصفهــان رتبــه ارزشــمند خــود در تولیــد 

عســل را از دســت بدهــد.
وی بــه مشــکل گرانــی شــکر هــم اشــاره کــرد و گفت: 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان، شکری 
کــه بــا خریــد چغنــدر قنــد، هــر کیلــو حــدود ۴ هــزار  را 
تومــان قیمــت دارد، بــه نــرخ ۱۳هــزار تومــان دپــو 

کرده اســت.
رئیــس اتحادیــه زنبــورداران اســتان اصفهان افــزود: 
کــه میــزان صــادرات  حــدود هفــت ســال اســت 
کمتریــن میــزان  عســل اصفهــان نزولــی شــده و 

صــادرات را در ســال ۹۹ داشــتیم.
گزارش از سعید ارشد

محصولی با کیفیت، اما فاقد نشان تجاری:

تولید فرا  استانی عسل اصفهان 
خبرربخ

خبر

و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  دســتیار 
طرح هــای  گفــت:  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش 
کشــور بــه معنــای  بهینه ســازی پاالیشــگاه ها در 
ســوددهی باالتــر و خلــق پــول و ثــروت اســت و 
نقــش مهمــی در افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی 

دارد.  
محمدرضایــی در حاشــیه بازدیــد از پاالیشــگاه 
ــا اشــاره به اینکــه افزایــش تولیــد  نفــت اصفهــان ب
ناخالــص ملــی بــاال رفتــن رفــاه جامعــه را بــه دنبال 
گر ایــن افزایــش زیــر یــک  دارد، ادامــه داد: حتــی ا
درصــد هــم باشــد بازهــم بــر خلــق پــول و رفــاه 

اثرگــذار اســت.
وی افــزود: قطعــی بــرق در هفته هــای اخیر نشــان 

گرفــت. کــه نمی تــوان انــرژی را از مــردم  داد 
فصــل  در  گرچــه  ا به اینکــه  اشــاره  بــا  رضایــی 
زمســتان برخــی معتقــد بودنــد بــرای مقابلــه بــا 
گفــت: قطعــی  کــرد،  آلودگــی هــوا بایــد بــرق را قطــع 
گذشــته نشــان داد تامیــن پایــدار  بــرق در روزهــای 

انــرژی ضــروری اســت.
کــرد: با ایــن حــال اهمیــت آلودگــی هــوا  کیــد  وی تا
فقــط محــدود بــه فصــل زمســتان می شــود و ایــن 
کــه بایــد بــا اجــرای طرح هــای  در حالــی اســت 
کیفیــت، جلوی ایــن آلودگی هــا را از فصــول  بهبــود 

گرفــت. گــرم ســال 
پخــش  و  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل  دســتیار 
بر اینکــه  کیــد  تا بــا  نفتی ایــران  فرآورده هــای 
می توانــد  پاالیشــگاه ها  در  فرآیندهــا  تســهیل 
در ایــن زمینــه چاره ســاز باشــد، اضافه کــرد: پــروژه 
کــه  تصفیــه هیدروژنــی در پاالیشــگاه اصفهــان 
نخســتین گام بــرای کاهش انتشــار روزانــه ۳۰۰ تن 
گوگــرد در هــوا اســت، از جمله ایــن اقدامــات اســت 

کــی هــوا می کنــد. کمــک زیــادی بــه پا کــه 
ساخت مخازن ۱.۷ میلیون بشکه ای در 

پاالیشگاه اصفهان  

واحدهــای  طــرح  مجــری  طغیانــی  الیــاس 
در  اصفهــان،  پاالیشــگاه  پاالیشــگاه جنوبــی در 
حاشــیه بازدیــد از ایــن طرح هــا، بــا بیان اینکه ایــن 
هکتــار   ۲۱۰ مســاحتی  بــه  زمینــی  در  واحدهــا 
ســاخته می شــود، ادامــه داد: در ایــن طــرح ۶۷ 
هــزار  و ۷۰۰  میلیــون  یــک  ظرفیــت  بــه  مخــزن 
ک و  کــه مربــوط بــه خــورا بشــکه ســاخته شــده 

اســت.  تولیــدی  فرآورده هــای 
وی افــزود: تامیــن یوتولیتــی پیشــرفت ۹۳ درصــد 
در تامیــن تجهیــزات دارد و در اجــرا ۶۷ درصــد 

ــرده اســت.  ک پیشــرفت را ثبــت 
کنــون پنج هــزار نفــر در ســایت  بــه گفتــه طغیانــی، ا
کار هســتند و بــا بهره بــرداری  جنوبــی مشــغول 
اشــتغال ایجاد  نفــر  ســه هزار  واحدهــا  از ایــن 

می شــود.
افزایش تولید گازوییل یورو ۵ در پاالیشگاه 

اصفهان
در   ODCC مدیــره  هیــات  عضــو  فرخــی  علــی 
از ایــن  بازدیــد  حاشــیه  در  اصفهــان  پاالیشــگاه 
گازوییــل،  پروژه هــای  بــه  اشــاره  بــا  پاالیشــگاه 
گفــت: ۲ واحــد ۵۰ هــزار بشــکه ای و بخش هــای 
کــه  یوتولیتــی و هیــدروژن تعریــف شــده اســت 
ــتاندارد آن را  ــش داده و اس کاه ــل را  گازویی ــرد  گوگ

بــه یــورو ۵ ارتقــا خواهــد داد.
کیلومتــر  هــزار  ســه  انجــام  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  پــروژه  ادامــه داد:  پــروژه،  در ایــن  کابل کشــی 
کــرده و در بخــش اجرایــی  ســال ۹۶ رشــد خوبــی 
متوســط بــاالی ســه درصد پیشــرفت را ثبــت کرده 

اســت. 
گازوییــل از پارســال آمــاده  فرخــی افــزود: بخــش 
راه انــدازی بــود و مشــکل، تولیــد بــرق و بخــار بــود.

گفــت: بــرق واحد هیــدروژن تامین شــده و  فرخــی 
بــا اتصــال بــرق و بخــار بــه واحــد گازوییــل گازوییــل 
می تــوان انتظــار داشــت در ماه هــای آینــده تولیــد 

آغــاز شــود.

اتــاق  و  فرماندهــی  مرکــز  از  بــرداری  بهــره  آییــن 
فرمــان، تجهیــزات جدید و ۵۰ دســتگاه خــودروی 
و  نشــانی  آتــش  ســازمان  ســنگین  و  ســبک 
خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهــان هنــگام  افتتــاح پروژه هــا و 
ــوع  ــازمان مجم ــن س ــرداری از تجهیزات ای ــره ب به
اعتبــار هزینــه شــده بــرای طرح هــای افتتاحــی 
کــرد  امــروز را افــزون بــر  ۲۰۸ میلیــارد تومــان اعــام 
گفــت: احــداث پنج ایســتگاه  آتــش نشــانی در  و 
کار ایســتگاه شــماره  ســطح شــهر اصفهان،  آغاز به 
۲۵ آتــش نشــانی و نیــز افتتــاح ســتاد فرماندهــی 
ــع  ــه مســاحت ۴۶۴ مترمرب عملیــات در زمینــی ب
و زیربنــای ۹۲۸ مترمربــع و در زمــره طرح هــای 

افتتاحــی امــروز اســت.
ســاختمان  احــداث  از  هــدف  کــرد:  کیــد  تا وی 
اصفهــان  نشــانی  آتــش  عملیــات  فرماندهــی 
و  تجهیــزات  بــا  حــوادث  هوشــمند  مدیریــت 
فناوری هــای نــو، امــکان فرماندهــی حــوادث در 
ســطح ملــی و منطقــه ای، اســتفاده از به روزتریــن 
در  مصالــح  و  تجهیــزات  کیفیت تریــن  با و 
ســاختمان و نمایــش مانیتورینــگ دوربین هــای 
آتــش  ســازمان  مدیرعامــل  اســت.  مداربســته 
اصفهــان  شــهرداری  خدمات ایمنــی  و  نشــانی 
بــرداری  بهــره  همچنیــن  امــروز  کــرد:  اظهــار 
از ایســتگاه آتــش نشــانی در منطقــه یــک، هشــت 
کنــار آن  نوســازی  و ۱۴ اصفهــان انجــام شــد ودر 
نــاوگان، ارتقــای تــوان عملیاتــی آتــش نشــانان، 
یــک دســتگاه اتوبــوس، ۲۰ دستگاه ایســوزو، یــک 
موتورســیکلت،  دســتگاه   ۶ نردبــان،  دســتگاه 
چهــار دســتگاه خــودروی ســواری ســبک، هشــت 
دســتگاه اســکانیا فــوق ســنگین و  ۱۱ دســتگاه 
کــه  تویوتا هایلوکــس از امکانــات و تجهیزاتــی بــود 

گرفــت. امــروز در اختیــار آتــش نشــانان قــرار 

گابــی بــا اشــاره بــه اقدامــات شــاخص ســازمان 
گواهینامه ایــزو ۱۷۰۲۰  آتــش نشــانی افــزود: اخــذ 
ــرای  ــودکان( ب ک ــازی  )ایمــن ســازی ســایت های ب
اولیــن بــار در کشــور، انجام طرح پژوهشــی بررســی 
براســاس  اصفهــان  مناطــق  شــناختی  جامعــه 
تحلیــل حریــق و حــوادث، بازنگــری و بــروز رســانی 
ــی،  ــورت تخصص ــه ص ــازمان ب ــردی س ــند راهب س
اجــرای پــروژه تهیــه نقشــه پهنــه بنــدی خطــر 
حریــق در شــهر اصفهــان از اقداماتی اســت که این 

ســازمان انجــام داده اســت.
ــزارش عملکــرد ســازمان آتــش  گ ــه  ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: از ســال ۹۷ تــا ۹۹ ســه هــزار و ۵۰۵  نشــانی 
و  حریــق  اطفــای  و  نجــات  و  امــداد  عملیــات 
امدادرســانی بــه بیــش از هــزار و ۲۰۰ مــورد حادثــه و 
حریــق در خــارج از محــدوده شــهر اصفهــان انجام 
شــد. مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
 ایمنــی شــهرداری اصفهــان بــا بیان اینکــه از ســال 
کنــون بیــش از ۱۳ هــزار شــهروند از حریــق  ۹۶ تا
ــرد: آمــار حریــق  ک ــه نجــات یافتند،اظهــار  و حادث
از چهــار هــزار و ۸۳۴ فقــره در ســال ۹۶ بــه چهــار 
کــه ۹ درصــد  هــزار و ۴۱۶ فقــره در ســال ۹۹  رســید 

کاهــش نشــان می دهــد.
وی ادامــه داد:  همچنیــن حــوادث از ۶ هــزار و ۱۹۹ 
فقــره در ســال ۹۶ بــه ۶ هــزار و ۱۰۵ فقره در ســال ۹۹ 

رســیدکه  کاهــش ۲ درصــدی را  نشــان می دهد.
کاهــش متوســط زمــان  کــرد:  گابــی خاطرنشــان 
ــه از چهــار  ــه محــل حادث رســیدن آتــش نشــانی ب
دقیقــه و ۲۴ ثانیــه اســتاندارد جهانــی در ســال ۹۶ 
کــه  بــه ســه دقیقــه و ۴۹ ثانیــه در ســال ۹۹ رســید 

ــد. ــان می ده ــش را نش کاه ــه  ۳۵ ثانی
کــرد: عــاوه بر ایــن آمــار فــوت شــدگان از  وی اضافــه 
۱۰۴ نفــر در ســال ۹۸ بــه ۸۸ نفــر در ســال ۹۹ رســید 
کاهش ۱۵ درصدی را نشان می دهد و نیز آمار  که 
بازدیدهای ایمنــی  و  گشــت ها  خدمات ایمنــی، 

آتــش نشــانی ۴۳ درصــد افزایــش داشــته اســت.

روند اجرای طرح ها و پروژه های راه و شهرســازی 
در شهرســتان نجف آبــاد بــا حضــور مدیــر کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهــان، فرمانــدار نجف آبــاد 
و تنــی چنــد از مســئولین این شهرســتان مــورد 

گرفــت. بررســی قــرار 
در ادامــه ســفرهای یــک روزی علیرضــا قاری قــرآن 
اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
همــراه  بــه  وی  تابعــه،  شهرســتان های  بــه 
ــاد  ــه شهرســتان نجف آب کل ب معاونین ایــن اداره 
کــرد و از نزدیــک رونــد پیشــرفت فیزیکــی  عزیمــت 

پروژه هــا را مــورد بررســی قــرار داد.
کــه بــا  در حاشــیه این ســفر و در طــی جلســه ای 
حضــور فرمانــدار و تنــی چنــد از مســئوالن ذیربــط 

و  طرح هــا  شــد  انجــام  نجف آبــاد  شهرســتان 
پروژه هــای راه و شهرســازی در ایــن شهرســتان 
گرفــت و جهــت تســریع در  قــرار  بررســی  مــورد 
 رونــد اجــرای آنهــا و رفــع موانــع تدابیــری اتخــاذ 

شد.
اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل   

تعامــل  زمینه هــای  تقویــت  مســئله  از  گفــت: 
کــه در  میــان دســتگاه ها نبایــد غافــل شــد چــرا 
صورتــی می تــوان موانــع اجرایــی طرح هــای یــک 
کــه  شهرســتان را مرتفــع و بــر مشــکات فائــق آمــد 
تمامی دســتگاه های اجرایــی مرتبــط در تعامــل، 

همدلــی و هماهنگــی خوبــی باشــند. 
وی بــا بیان اینکــه برنامه ریــزی بــرای بهســازی 
مهمتریــن  از  شــهری  کارآمــد  نا بافت هــای 
بازآفرینــی  حــوزه  در  اداره کل  طرح هــای  ایــن 
شــهری اســت، اعتبــار مــورد نیــاز جهــت بازآفرینــی 
مصــوب  ایــن  پروژه هــای  و  هــدف  محله هــای 
شهرســتان را مــورد بررســی قــرار داد و از معاونیــن 
جــذب  مبحــث  تــا  خواســت  کل  اداره   ایــن 
کنند. اعتبارات الزم را تا حصول نتیجه پیگیری 

فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
گفــت: در  قطعــات الکتریــک و الکترونیــک اصفهان 
پــی خاموشــی های مکــرر، میــزان خریــد و فــروش 
انــواع محافظ هــای لــوازم برقــی در اصفهــان بیشــتر 
شــده اســت.  عمــاد افهــام دربــاره قطعی هــای مکــرر 
کــرد: در پــی  بــرق و تاثیــر آن بــر لــوازم خانگــی، اظهــار 
قطعــی مکــرر بــرق در اصفهــان، مــردم بــه دلیــل 

نگرانی نســبت به خرابی لوازم برقی خود، بیشــتر از 
ــوازم برقــی خریــد می کننــد. گذشــته محافــظ ل

وی بــا بیان اینکه ایــن وســیله بــه نوعــی از انــواع 
لــوازم برقــی و بــه خصــوص لــوازم خانگــی نگهــداری 
می کننــد، افــزود: البتــه محافظ هــای بــرق بیشــتر 
بــرای یخچــال، فریــزر و ماشــین لبــاس شــویی و 
سیســتم های  بــرای  ادارات  در  یــا  و  ظرفشــویی 
اتحادیــه  رئیــس  دارد.  کارایــی  کامپیوتــری 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان قطعــات الکتریــک و 
کــرد: بــا قطــع و وصــل  الکترونیــک اصفهــان تصریــح 
جریــان بــرق، احتمــال بــاال رفتــن ولتــاژ بــرق وجــود 
لــوازم  از  می توانــد  محافظ هــا  بنابراین ایــن  دارد، 

کنــد. برقــی منــزل و ادارات، محافظــت 
وی البتــه افــزود: در حــال حاضــر بــا وجــود بیشــتر 
گذشــته  شــدن تقاضا، ایــن محصــول نســبت بــه 

زیــاد افزایــش قیمــت نداشــته اســت.

افهــام دربــاره تاثیــر قطعی هــای مکــرر بــرق بــر دیگــر 
گفــت:  لــوازم برقــی همچــون المــپ، مهتابــی و...، 
خوشــبختانه این وســایل زیــاد از قطعــی بــرق دچــار 
آســیب نمی شــوند. وی بــا بیان اینکــه متاســفانه 
قــدرت خریــد مــردم در خریــد وســایل روشــنایی 
گفــت: از  کمتــر شــده اســت،  گذشــته  نســبت بــه 
ــی  ــپ و مهتاب ــواع الم ــت ان ــون قیم کن ــد تا ــد عی بع
گــران شــده اســت. بــه  حــدود ۵۰ درصــد در بــازار 
گفتــه رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
قطعــات الکتریــک و الکترونیــک اصفهــان، در حــال 
حاضــر حــدود ۴۰ درصــد وســایل روشــنایی موجــود 
در بــازار همچــون المــپ و مهتابــی، تولیــد داخــل و 
بقیــه وســایل روشــنایی وارداتــی از چیــن هســتند.

گرانــی وســایل روشــنایی بــه دلیــل  وی یــادآور شــد: 
کمبــود ارز در بــازار  نوســانات نــرخ ارز و همچنیــن 

اســت.

افزایش تولید با بهینه سازی پاالیشگاه های کشور: 

افزایش تولید گازوییل یورو ۵ در پاالیشگاه اصفهان
مرکز فرماندهی و اتاق فرمان آتش نشانی اصفهان 

افتتاح شد

به منظور پیگیری طرح های راه و شهرسازی انجام شد؛ 

سفر یک روزه مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به شهرستان نجف آباد

رئیس اتحادیه قطعات الکتریک و الکترونیک اصفهان : 

کرد قطعی برق، بازار خرید محافظ لوازم برقی را داغ 

خبرربخخبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان نطنز گفت:پیش 
بینــی می شــود امســال در شهرســتان نطنــز از هــر 
هکتــار زمیــن زیــر کشــت، حــدود ۳ تن گل محمدی 

برداشــت شــود. 
ســیف الــه فرجــی مدیر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
گفــت: شهرســتان نطنــز بــا ۲۳۰ هکتــار ســطح  نطنــز 
گل محمــدی، یکــی از قطب هــای تولید ایــن  زیــر 
ــی  ــش بین ــت. پی ــان اس ــتان اصفه ــول در اس محص
گل  تــن  از هــر هکتــار حــدود ۳  می شــود امســال 

محمــدی برداشــت شــود.
تنــوع  دلیــل  بــه  نطنــز  شهرســتان  در  گفــت:  او 

اقلیمی گــرم و خشــک، معتــدل وکوهســتانی بــودن 
کار برداشــت گل محمــدی از اوایــل اردیبهشــت آغــاز 

می شــود و تــا پایــان خــرداد ادامــه دارد.
افــزود:  کشــاورزی شهرســتان نطنــز  مدیــر جهــاد 
بیشــترین ســطح زیر کشــت گل محمدی در بخش 
مرکــزی شــهر نطنــز و روســتا های اوره و بیدهنــد و 
ــتان  ــس شهرس کرک ــتان  کوهس ــای  کوه ه ــه  در دامن
نطنــز قــرار دارد و بــه دلیــل بهــره منــدی از شــرایط آب 
ــدی  ــت گل محم کیفی ــتانی  کوهس ــرد  ــی س و هوای
و گاب اســتحصال شــده از آن دارای عطــر و طعــم و 

ــت. ــازی اس ــدگاری ممت مان

گابگیــری  کارگاه  گفــت: در حــال حاضــر ۱۲  فرجــی 
فعالیــت  مشــغول  نطنــز  شهرســتان  در  ســنتی 

هســتند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز : 

کرده است  گالب نطنز را بی رقیب  کیفیت  شرایط آب و هوایی مناسب، 

خبر خبر

قطــار سریع الســیر تهران-قم-اصفهــان پــس از 
گذشــت حدود ۱۵ ســال همچنان در پیچ و خم 
کــرده و بــه نظــر می رســد بــا جلســه  گیــر  احــداث 
کمیســیون عمــران مجلس ایــن  گذشــته  هفتــه 

پــروژه ریلــی تــا اطــاع ثانــوی متوقــف شــود. 
قطــار سریع الســیر تهران-قم-اصفهــان حــدود 
در  بــود  قــرار  و  خــورد  کلیــد  گذشــته  ســال   ۱۵
بــازه زمانــی پنــج ســاله این پــروژه ریلــی تکمیــل 
ــا  ــا ب گذشــته بارهــا و باره شــود امــا در ســال های 
حواشــی متعــددی از تغییــر ســرمایه گذار، شــرایط 
کوتــاه مــدت و  و ویژگی هــای فنــی، توقف هــای 
غیره مواجه شــد همچنان با مشــکات بســیاری 

دســت و پنجــه نــرم می کنــد.
تهران-قم-اصفهــان  سریع الســیر  قطــار  پــروژه 
کیلومتــر در مســیر  کــه ۱۶۵  کیلومتــر بــوده   ۴۵۰
تهــران- قــم و مابقــی در بخــش قم-اصفهــان 
کــه  کیلومتــر اســت از ســال ۱۳۹۳  بــه طــول ۲۴۵ 
قرارداد آن بســته شــد، بازه زمانی پنج ســاله برای 
آن پیش بینــی شــده بــود امابــا وجــود برگــزاری 
کــه از  جلســات متعــدد و دســتورهای متعــددی 
ســوی وزیــر راه و شهرســازی و دیگــر دولتمــردان 
گذشــته بــا  صــادر شــد،  در شــهریور مــاه دو ســال 

مشــکاتی مواجــه و عمــا موقــف شــد.
کــه عبــاس  گذشــته بــود  البتــه مهــر مــاه ســال 
خطیبــی - معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن، 
بنــادر و فرودگاه هــا شــرکت ســاخت و توســعه زیــر 
گفتــه  ــاره  کشــور - در ایــن ب بناهــای حمل ونقــل 
کــه تمدیــد ال ســی چهــار میلیــارد یوآنــی  بــود 
یوآنــی قطــار  ال ســی ۹.۶ میلیــارد  گشــایش  و 
سریع الســیر تهران-قم-اصفهــان مــورد بررســی 
گرفتــه و وزیــر راه و شهرســازی نیــز  و تاییــد قــرار 
مراحــل  در  تــا  داده  آن دســتور  پیگیــری  بــرای 

گیــرد. پــروژه تســریعی صــورت  اجرایی ایــن 
الســیر  ســریع  قطــار  راه انــدازی  بــا  افــزود:  وی 
کیلومتــری  تهران-قم-اصفهــان خــط ریلــی ۴۵۰ 
کــه در حــال حاضــر ســیر در آن ۹ ســاعت طــول 
کاهــش یافتــه و ســفر از  می کشــد بــه یــک ســوم 
تهــران تــا اصفهــان ســه ســاعته مقــدور می شــود.

کــه بــه نظــر می رســد تغییــر  ایــن در حالــی اســت 
محسوســی در پیشــرفت و تکمیل این خط ریلی 
گذشــته اعضــای  کــه هفتــه  اتفــاق نیافتــاده چــرا 
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی رای 
بــه توقف قطــار سریع الســیر تهران-قم-اصفهان 

دادنــد.

کری -نماینــده مــردم تهــران و عضــو  اقبــال شــا
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی - 
گفــت: در جلســه این هفتــه  در ایــن بــاره به ایســنا 
کمیســیون عمــران مجلــس در خصــوص طــرح 
ــه  ک ــان  ــم - اصفه ــران - ق ــیر ته ــریع الس ــار س قط
کــش و قــوس بــوده و بــا  مدت هــای طوالنــی در 
افــت و خیزهــای زیــادی مواجــه شــده اســت، 
کمیســیون این طــرح را فاقــد  بحــث شــد. نهایتــا 
کار دانســت و بــا ادامه  توجیهــات الزم بــرای ادامه 
کــرد. بــه وزارت راه و  اجرای ایــن طــرح مخالفــت 
کــه باید ایــن پــروژه متوقف  شهرســازی اعــام شــد 

شــود. 
درســت  مدیریــت  عــدم  علــت  بــه  افــزود:  وی 
در ایــن طــرح و از دســت رفتــن فرصــت و ســرمایه 
و  تحقیــق  کــه  دادم  پیشــنهاد  بنــده  کشــور 
ــازی  ــرح در وزارت و راه شهرس ــن ط ــص از ای تفح

کلیــد بخــورد.
رئیــس  دیگــر  ســوی  از  کــرد:  اعــام  کری  شــا
ــر اســاس مــاده ۲۳۴  کــرد ب کمیســیون پیشــنهاد 
مــورد  طــرح  مجلس ایــن  داخلــی  نامــه  آئیــن 
کــه بایــد جوانــب  گیــرد. چــرا  بررســی و ارزیابــی قــرار 
مختلف ایــن طــرح بررســی شــود تــا علت اینکــه 
مــورد  ســادگی  بــه  طــرح  در ایــن  کشــور  منابــع 
گرفتــه اســُت مشــخص شــود.  بی توجهــی قــرار 
کــه در ایــن طــرح صــورت  تــرک فعــل و قصــوری 
ــرده  ک کشــور تحمیــل  ــه  ــادی را ب گرفتــه هزینــه زی

اســت.
حــاال بایــد دیــد قطــار سریع الســیر تهران-قــم-

کــه در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم  اصفهــان 
گذشــته ســاخته  نیــز ماننــد دیگــر دولت هــای 
نشــد و تــا کنــون به گفته مســئوالن و مدیران این 
پــروژه، تنهــا حــدود پنج درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشــته اســت، متوقــف می شــود یــا آنکــه وزارت 
ــرای ادامه ایــن پــروژه  ــد ب راه و شهرســازی می توان

کنــد. مجلــس را متقاعــد 

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه در آیین امضای 
گفــت:  و ایرانســل  مبارکــه  فــوالد  نامــه  تفاهــم 
شــرکت فــوالد مبارکــه در تحقــق طــرح تحــول 
دیجیتــال مصمــم اســت و اراده و عــزم جــدی 
که ایــن  خــود را در ایــن زمینــه قــرار داده اســت چــرا 
صنعــت  بــرای  قطعــی  ضــرورت  یــک  موضــوع 
کشــور اســت و اســتفاده  فــوالد و ســایر صنایــع 
از شــبکه ۵G و امضــای تفاهــم نامــه مذکــور در 
راســتای ایجاد زیرســاخت های هوشمندســازی، 
اراده قطعــی فــوالد مبارکــه را در ایــن زمینــه نشــان 

می دهــد. 
شــرکت  میــان   ۵G شــبکه  تفاهم  نامه ایجــاد 
فــوالد مبارکه و ایرانســل با هدف هوشمندســازی 
شــرکت فــوالد مبارکــه امضــا شــد. این تفاهم نامــه 
در راســتای تحقــق طــرح تحــول دیجیتــال در 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــه امضا مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه و ایرانســل رســید. همچنین قرارداد 
اولیــن فــاز هوشمندســازی لجســتیک بــه منظــور 
حمــل هوشــمند ســرباره میــان دو شرکت ایریســا 

و ایرانســل هــم امضــا شــد.
اولین پروژه طرح تحول دیجیتال

حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامــل شــرکت فوالد 
مبارکــه در مراســم امضای ایــن تفاهــم نامــه اظهار 
کرد: ایــن تفاهــم نامــه اولیــن پــروژه از ۲۲ پــروژه 
طــرح تحــول دیجیتــال اســت و امیدواریم ســرآغاز 
همــکاری شــرکت فوالدمبارکــه بــا شــرکت معظــم، 

مردمــی و جوانگرای ایرانســل باشــد.
کــرد:  مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه تصریــح 
شــرکت فــوالد مبارکــه در تحقــق طــرح تحــول 
دیجیتــال مصمــم اســت و اراده و عــزم جــدی 
که ایــن  خــود را در ایــن زمینــه قــرار داده اســت چــرا 
صنعــت  بــرای  قطعــی  ضــرورت  یــک  موضــوع 
کشــور اســت و اســتفاده  فــوالد و ســایر صنایــع 
از شــبکه ۵G و امضــای تفاهمنامــه مذکــور در 
راســتای ایجاد زیرســاخت های هوشمندســازی، 
اراده قطعی ایــن شــرکت را در ایــن زمینــه نشــان 

می دهــد.
پیام مهم تفاهم نامه برای شرکت های دانش 

بنیان
قرارگرفتــن  و  تفاهم نامــه  امضا ایــن  افــزود:  وی 
پیــام  مبارکــه  فــوالد  کنــار  در  شرکت ایرانســل 
دانــش  شــرکت های  همــه  بــرای  مهمی اســت 

کــه آن هــا هــم بیاینــد و   IT بنیــان فعــال در حــوزه
در کنــار مــا قــرار بگیرنــد و در این پــروژه بزرگ تحول 
ــای  ــتای ارتق ــد و در راس کنن ــارکت  ــال مش دیجیت
راندمــان و بهــره وری ایــن واحــد صنعتــی اقــدام 

کننــد.
شرکت ایرانســل  بــا  بیشــتر  همــکاری  بــه  وی 
گفــت: بــا توجــه بــه اســتقبال شــرکت  پرداخــت و 
کــه از ایــن شــرکت در زمینــه   ایرانســل و شــناختی 
کشــورمان  ارتقــاء ســطح تکنولوژیــک ارتباطــی 
داریــم لذا ایــن شــرکت می توانــد به عنوان همــراه و 
همــکار شــرکت فوالدمبارکه در کنــار ما قرار بگیرد. 

تحول دیجیتال برای حضور پر قدرت در 
بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر است

کــرد: امیــدوارم طــرح تحــول  کیــد  عظیمیــان تا
تغییــرات  و  انجــام شــود  بــا ســرعت  دیجیتــال 
ســرعت این  در  تغییــر  باعــث  کشــور  مدیریتــی 
همیــن  بــا  حضــور  بــرای  کــه  چرا نشــود  پــروژه 
و  طــرح  باید ایــن  جهانــی  بازارهــای  در  قــدرت 
زیرســاخت های آن محقــق شــود و طــرح تحــول 

اســت. ناپذیــر  اجتنــاب  دیجیتــال 
گفتنــی اســت شــرکت فــوالد مبارکه ســال گذشــته 
برنامــه ای پنج ســاله در راســتای هوشمندســازی 
کــرده اســت و در تــاش اســت   ایــن شــرکت تعریــف 
بــا اجرای ایــن برنامه به شــرکتی هوشــمند مبتنی 
بــر نســل چهــارم اقتصــادی تبدیــل شــود. تفاهــم 
نامــه مذکــور با ایجــاد ســاخت شــبکه نســل پنجم 
توســط مدیــران عامــل فــوالد مبارکه و ایرانســل در 
کشــور بــرای اولیــن بــار امضــا شــد.  حــوزه صنعــت 
در همیــن روز امضــای قــرارداد هوشــمند ســازی 
حمــل ســرباره در شــرکت فــوالد مبارکــه بــه ثمــر 
نشســت تــا بــا انعقاد ایــن تفاهــم نامــه اولیــن فــاز 
هوشمندســازی لجســتیک بــا امضــای قــرارداد 
اجرایــی بیــن شرکتهای ایریســا و ایرانســل اجرایی 

شــود.

مخالفت کمیسیون عمران مجلس با این پروژه : 

قطار سریع السیر تهران - اصفهان متوقف می شود
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛ 

اراده قطعی شرکت فوالد مبارکه 
در اجرای سریعتر طرح تحول دیجیتال 
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گزارشربخ

مهم تریــن  عنــوان  بــه  ازدواج  از  قبــل  مشــاوره 
می کنــد  کمــک  افــراد  بــه  کــه  اســت  نکتــه ای 
کننــد و از هرگونــه  واقع بینانــه بــه امــر ازدواج نــگاه 
کــه پایــه و  احساســات غیرعقالنــی بپرهیزنــد چــرا 
اســاس ازدواج بــر مبنــای معیارهــای عقالنی اســتوار 
اســت. مشــاوره قبــل از ازدواج نوعــی روش درمانــی 
کــه بــه زوجیــن کمــک می کند تــا خــود را برای  اســت 
کننــد، جوانــان بــا انجام ایــن مشــاوره  ازدواج آمــاده 
زندگــی  در  کــه  احتمالــی  مشــکالت  می تواننــد 
کننــد و از قبــل  مشــترک پیــش می آیــد را شناســایی 
ــرای آن بیندیشــند، این مشــکالت  راه حل هایــی ب
می توانــد شــامل امــور مالــی، روش هــای تربیــت 

فرزنــدان، اهــداف شــغلی و مــوارد دیگــر باشــد.
اهمیت پاسخ چهار سوال در مشاوره قبل 

از ازدواج
محمدعلی ناجی نیا، روانشــناس و مدرس آموزش 
گفت وگــو با ایمنــا بــا اشــاره بــه  پیــش از ازدواج در 
مطــرح بــودن چهــار ســوال در مــورد مشــاوره قبــل از 
ازدواج و لــزوم پاســخگویی بــه آنهــا، اظهــار می کنــد: 
کســانی بــه مشــاوره قبــل از ازدواج  کــه چــه  در ایــن 
گــر یــک  نیــاز دارنــد یــک تصــور عامیانــه وجــود دارد. ا
زن و مــرد در دوران آشــنایی و قصــد ازدواج مشــکل 
ــا چالشــی نداشــته باشــند دیگــر نیــاز بــه مشــاوره  ی
ازدواج  از  قبــل  و مشــاوره  نیســت  ازدواج  از  قبــل 
کــرده  کــه آنهــا مشــکل پیدا  مربــوط بــه زمانــی اســت 
و دچــار چالــش می شــوند این بــاور نادرســتی اســت، 

کــه حتــی در دوران آشــنایی بــه ظاهــر  همــه افــرادی 
شــرایط خوبــی را طــی می کننــد بایــد بــرای مشــاوره 

کننــد. قبــل از ازدواج مراجعــه 
کــه  مســئله این  دومیــن  می کنــد:  اضافــه  وی 
کــه  افــرادی اســت  بــرای  ازدواج  از  مشــاوره قبــل 
کــه  کســانی  خــود نمی تواننــد تصمیــم بگیرنــد و 
تصمیــم قاطــع دارنــد نیــازی بــه مشــاوره ندارنــد، 
گــر فــردی  متأســفانه این یــک بــاور عامیانــه اســت ا
بــا اطمینــان شــخص مقابــل را انتخــاب کرده اســت 
مشــاوره قبــل از ازدواج معنایــی نمی دهــد، همــه 
افــرادی کــه از انتخــاب خــود کاماًل اطمینــان دارند و 
کســانی کــه دچــار تردیــد هســتند بایــد مشــاوره قبل 
از ازدواج را در برنامه هــای خــود قبــل از تشــکیل 

زندگــی زوجــی داشــته باشــند.
کیــد  تا ازدواج،  از  پیــش  آمــوزش  مــدرس  ایــن 
گــر زن و مــرد  کــه ا می کنــد: ســومین مســئله این 
گرم و ســرد روزگار را نچشــیده  ســن پایینی داشــته و 
باشــند یــا افــرادی بــا تحصیــالت و ســنین باالتــر 
کننــد،  بایــد بــه مشــاوره قبــل از ازدواج مراجعــه 
متأســفانه این هــم بــاور عامیانــه اســت، همــه افــراد 
در ســن پاییــن و بــاال بــه مشــاوره قبــل از ازدواج 
از  آنهــا  انســان ها، درک  نیازمنــد هســتند و ســن 
گاهــی و تحصیــالت نمی توانــد مانــع از وارد  ازدواج، آ

شــدن آنهــا بــه مشــاوره قبــل از ازدواج شــود.
درک درستی از اهمیت مشاوره قبل از ازدواج 

نداریم
ناجــی نیــا در مورد ایــن که مشــاوره قبــل از ازدواج به 

چه شــیوه ای انجام شــود تا پروســه درســتی داشــته 
کــه چــه کســی صالحیــت دارد  باشــد، می گوید: ایــن 
مشــاوره قبــل از ازدواج را بــرای جوانــان انجــام دهــد 
مهــم اســت، متأســفانه بســیار می بینیــم افــرادی بــا 
هــم ازدواج کردنــد در حالــی کــه صالحیــت ازدواج بــا 
هــم را نداشــتند، مــوارد بســیاری هــم بــرای مشــاوره 
طــالق آمدنــد و متوجــه شــدم آنهــا از ابتــدا ازدواج 
کــه  و انتخــاب خوبــی نداشــتند، امــا بــه دلیل ایــن 
کردنــد و آن مشــاور  یــک مشــاور نامناســب انتخــاب 
بــا اطالعــات و تخصــص نامربــوط بــه آنهــا اطمینــان 
کارآمــد اســت بــا هــم ازدواج  کــه ازدواج آنهــا  داده 
کردنــد و بعــد از مدت کوتاهــی در زندگی دچار تنش 

شدند.
لزوم استفاده از افراد آموزش دیده در مشاوره 

قبل از ازدواج
وی ادامــه می دهــد: بــرای مشــاوره قبــل از ازدواج 
افــراد آمــوزش دیــده باشــند، آموزش هایــی  بایــد 
همــه  بهزیســتی  اداره  طریــق  از  معمــواًل  کــه 
ــا عنــوان »آمــوزش پیــش از ازدواج«  شهرســتان ها ب
کســی  برگزار می شــود، مربی آموزش پیش از ازدواج 
کــه صالحیــت دارد آموزش هــا و مشــاوره قبل  اســت 
از ازدواج را بــرای جوانــان انجــام دهــد، بایــد بدانیــم 
مشــاوره قبل از ازدواج بایدها و نبایدهای بســیاری 
مهمــی دارد، بســیاری مشــاوران و روانشناســان بــه 
کافی( تنها  دالیــل مختلف )نداشــتن علــم و تجربه 
بــه انجــام یــک تســت بســنده می کننــد، متأســفانه 
بــاور عامیانــه هم ایــن نــوع رفتــار را حمایــت می کند.

مشاورهقبلازازدواجرمزپایداریزندگیمشترک

خبــری  نشســت  در  کبــری  علی ا محمــد 
اول  مرجــع  داشــت:  اظهــار  خبرنــگاران  بــا 
اســت  ســپام  ســامانه  خاموشــی  برنامه هــای 
کــه در آن بــا اســتفاده از ۳ روش جســت وجو بــر 
اســاس نقشــه، رمــز یارانــه و جــدول زمــان بنــدی 
می تــوان بــه برنامه خاموشــی دســت یافــت؛ الزم 
ــه شــهر  ــوط ب که ایــن ســامانه مرب ــر اســت  ــه ذک ب

اســت. اصفهــان 
مدیــر روابط عمومی شــرکت توزیــع برق اصفهان 
عنــوان  بــه  کــه  را  جدولــی   : گفــت  ادامــه  در 
گســترده  خاموشــی های بــرق اصفهــان بــه طــور 
ارائــه شــده صحــت نــدارد وایــن جــداول مربــوط 
ــا  ــه ب ک ــوده اســت  ــه خاموشــی های ســال 97 ب ب
مرجــع قــرار دادن مــردم مشــکالتی هــم بــرای 
آنهــا بــه وجــود می آیــد و هــم بــرای مجموعــه 
کبــری در خصــوص ســامانه  صنعــت بــرق علی ا
ســپام توضیــح داد: بعــد از خاموشــی های ســال 
نتیجــه  کــه  کردیــم  فراهــم  را  زیرســاختی   97
ابتــدای 98 قابــل  از  آن ســامانه ســپام شــد و 

دسترســی بــود.
وی یــادآور شــد: اپلیکیشــن بــرق مــن نیــز از دیگــر 
روش هــای دســتیابی بــه برنامه هــای خاموشــی 
ــه  ک ــه و شناســه قبــض اســت  از طریــق رمــز رایان
در اســتان های مختلــف قابــل دسترســی اســت.

کــه خاموشــی ها  وی بــا اشــاره به ایــن موضــوع 
گفــت: 7۰ درصــد از شــبکه های  2 نــوع اســت، 
خطــوط  که ایــن  اســت  هوایــی  بــرق  انتقــال 
انتقــال دائمــًا در معــرض آســیب های مختلــف 
هســتند و خاموشــی های ناشــی از حــوادث جــز 
جــدا نشــدنی از شــبکه هوایــی اســت و نــوع دوم 
بــرای  کــه  اســت  خواســته  خاموشــی های  آن 

توســعه و ایجــاد زیــر ســاخت ها نیــاز اســت.

توضیــح  خواســته  خاموشــی های  دربــاره  وی 
داد: بیــش از 9۰ درصــد توســعه ها بــا شــبکه های 
بــرق دار و بــدون خاموشــی صــورت می گیــرد ودر 
مــوارد محــدود البــد از قطــع بــرق آن منطقــه 
 98 ســال  از  قطعی هــا  تمام ایــن  کــه  هســتیم 
حداقــل یــک هفتــه زودتــر در ســامانه ســپام و 

ســایت اعــالم شــده اســت.
خاموشــی های این  کــرد:  بیــان  کبــری  علی ا
کمبــود تولیــد  اســت را در  ــه  کــه مربــوط ب مــدت 
ســامانه قــرار دادیــم اما مــردم به جــداول نامعتبر 

مراجعــه می کننــد.
بــرق  توزیــع  عمومی شــرکت  روابــط  مدیــر 
منتشــر  جــداول  اشــکاالت  دربــاره  اصفهــان 
شــده بیــان داشــت: اولیــن مشــکل جداول ایــن 
ــی مثــل اصفهــان  ــه مــردم در شــهر بزرگ ک اســت 
از مســیرهای تغذیــه خبــر ندارنــد و نمی داننــد 
کــدام قســمت و ناحیــه قــرار دارنــد و بــه علــت  در 
تعــدد مســیر تغذیــه   )فیــدر( در یــک خیابــان بــه 
کارگیــری جــداول بــا مشــکالتی همــراه اســت و 
کوچــک نیــز با اینکــه مســیرهای  در شــهرهای 
پیچیدگی هــای  بــا  ولــی  دارد  قــرار  محــدودی 

زیــادی همــراه اســت.
وی بــه دیگــر مزایــای اســتفاده از نــرم افــزار ســپام 
گفــت : در ســامانه ســپام حتــی  کــرد و  اشــاره 
گــر هیــچ اطالعاتــی نداشــته باشــیم بــا نقشــه  ا
آورد؛در  بدســت  را  خاموشــی  برنامــه  می تــوان 
گــر  کــه در جــداول ارائــه شــده حتــی ا صورتــی 
ــه زمــان محــدود و  ــوط ب درســت هــم باشــد مرب
گر تغییری در برنامه ها و  غیرقابل تغییر اســت و ا
مســیرهای تغذیه بــرق صورت بگیــرد در جداول 
قابــل اطالع رســانی نیســت امــا در ســامانه ســپام 

می شــود. انجــام  بروزرســانی ها 

کاشــان  بــه  ســفر  حاشــیه  در  ســوری  حمیــد 
به اینکــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در 
کارنامــه موفقــی در مدیریــت  کاشــان  منطقــه 
اپیدمی کرونــا داشــته اســت، اظهــار داشــت: این 
نهادهــای  و  دســتگاه ها  حاصــل  موفقیــت 
اجرایی ســطح شهرســتان با مجموعه دانشــگاه 
مدیریت ایــن  بــرای  کاشــان  پزشــکی  علــوم 

اســت. بــوده  بیمــاری 
زیــادی  تنــوع  از  مــا  کشــور  بیان اینکــه  بــا  وی 
برخــوردار اســت، ابــراز داشــت: اپیدمی کرونــا بــا 
رفتــار و شــیوه زندگــی مــا انســان ها مرتبط اســت.
اپیدمیولــوژی  کشــوری  کمیتــه  رئیــس 
در  مدیریتــی  الگوهــای  بیان اینکــه  بــا  کرونــا 
ــی  ــی و محل ــات بوم ــه تصمیم ــته ب اپیدمی وابس
کشــور  کــرد: بــرای همــه نقــاط  اســت، تصریــح 
رو  از ایــن  و  پیچیــد  واحــد  نســخه  نمی تــوان 
الزم اســت تصمیمــات بــر مبنــای ظرفیت هــای 

شــود. ریــزی  برنامــه  محلــی 
لزوم مدیریت بومی برای مهار کرونا

وی بــا اشــاره به اینکــه در مدیریــت منطقــه ای 
و بومی کرونــا بســیاری از ظرفیت هــای موجــود 
خاطرنشــان  شــد،  شناســایی  منطقــه  هــر  در 
کــرد: البتــه باید ایــن نکتــه را هــم مدنظــر داشــت 
وقتــی یــک اپیدمی طوالنــی شــود مــردم خســته 
تهدیدکننــده  موضــوع  یــک  و ایــن  می شــوند 

بــرای بقیــه فعالیت هــای جامعــه اســت.
گفــت: در  ــه جنــگ تحمیلــی  ــا اشــاره ب ســوری ب
ــاع مقــدس  جنــگ تحمیلــی و هشــت ســال دف

کشــور مشــکالت زیــادی داشــت ولــی جنــگ و 
پیــروزی در آن اولویــت اصلــی مــردم و نظــام بــود 
کردند و مســئولیت  و بر ایــن مبنــا همه مشــارکت 

پذیرفتنــد.
باید با اتحاد کرونا را شکست دهیم

بایــد  همــه  هــم  حــال  بیان اینکــه  بــا  وی 
دهیــم،  شکســت  را  ویــروس  اتحاد ایــن  بــا 
افزود: ایــن اپیدمی بســیار تهدیدکننــده و حتــی 
کــه در جنــگ  ک تــر از جنــگ اســت چرا خطرنا
ــه قابــل  ــی ویــروس ن شــما طــرف را می بینیــد ول
دارد. مشــخصی  رفتــار  نــه  و  اســت  مشــاهده 

ــا  ــا ب کرون ــوژی  کشــوری اپیدمیول کمیتــه  رئیــس 
ــان  کاش ــد  ــان می ده ــا نش ــه آماره ــاره به اینک اش
اپیدمی بــوده  کنتــرل  در  موفــق  منطقــه  یــک 
الگــوی  یــک  کاشــان  کــرد:  کیــد  تا اســت، 
منطقــه ای موفــق بــرای مدیریــت اپیدمی کرونــا 

اســت.
وی بــا اشــاره به اینکــه دســتگاه ها و نهادهــای 
موجــود بایــد از بضاعــت همدیگــر برای شکســت 
کرونــا  کننــد، ادامــه داد:  کرونــا اســتفاده  ویــروس 
کســی نمی توانــد پایــان آن  تاریــخ انقضــا نــدارد و 

کنــد. را پیــش بینــی 
کاشــان در اجــرای طــرح  ســوری بــا بیان اینکــه 
کید  پایلــوت بســتری موقت بســیار موفق بــود، تا
کاشــان  در  هــم  ســرپایی  کلینیک هــای  کــرد: 
گرفــت و نقــش مؤثــری در  بســیار خــوب شــکل 
بیمارســتان  بــه  بیمــاران  بــار مراجعــه  کاهــش 

کــرد. هل ایفــا 

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان عنوان کرد؛ 

سامانه »سپام« و »برق من« تنها مرجع اطالع رسانی 
خاموشی ها

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا عنوان کرد؛ 

کرونا تاریخ انقضا ندارد

خبرخبر

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیئت هــای اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه 1۴ 
اصفهــان حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر  گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال محــرز 
گهــی می شــود.  ــزده روز آ ــه فاصلــه پان ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
درصورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه  باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل، تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه  اداره ثبــت اســناد و امــال

از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.  
الف( آراء صادره از هیات شعبه اول:

کالســه 28۵1 آقــای / خانــم زهــرا  خ 1۴۰۰/۰2/19 بــه شــماره  1( رای شــماره 1۴۶۰  مــور
ــد  کدملــی 128۳9۳۰1۳7 صــادره فرزن ــه شناســنامه شــماره 189  ــی ب زارعــی خوابجان
ک  کارگاه بــه مســاحت 21۳۳.۶۰ مترمربــع پــال ســیداصغر نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب 
شــماره 289 فرعــی از 17۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی 
شــهر شــامل مــع الواســطه از رضــا شــاهین اظهارنامــه ثبتــی(. مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
کالســه 272۳ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره  2( رای شــماره ۰۶۳۵ مــور
کدملــی ۰۴۵۳۴7۳۰۴۰ صــادره فرزنــد  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 7۳۳1  زهــرا 
عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 1۰1۰.۰۵ مترمربــع پــال
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳87 دفتــر ۵۴8 و 
کارشناســمالحظه و محــرز  گــزارش  صفحــه 2۶۶ دفتــر 291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کالســه 271۶ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره  ۳( رای شــماره ۰۶۳۶ مــور
کدملــی   ۰۴۴۰۰۳۳۳۵7 شــماره  شناســنامه  بــه  خراســانی  زاده  حســینعلی  زهــرا 
۰۴۴۰۰۳۳۳۵7 صــادره فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2  یکبــاب زمیــن اعیانــی بــه مســاحت 1۳۴۳.۵۰ مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۳87 
کارشــناس  گــزارش  دفتــر ۵۴8 و صفحــه 291 صفحــه 2۶۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

ــده اســت. گردی مالحظــه و محــرز 
کالســه 2717 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره  ۴( رای شــماره ۰۶۳7 مــور
کدملــی ۰۴۵۳۴7۳۰۴۰ صــادره فرزنــد  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 7۳۳1  زهــرا 
عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب زمیــن اعیانــی  بــه 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  مســاحت 1۳۴۳.۵۰ مترمربــع پــال
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۳87 و 291 دفتــر 291 و ۵۴8 و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  مالحظــه نقشــه ملــک و 
 / آقــای   272۶ کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/۳1 خ  مــور  ۰۶۴۴ شــماره  رای   )۵
کدملــی  بــه شناســنامه شــماره ۳9۳2  زاده خراســانی  خانــم حســین حســینعلی 
۰۴۵۳۴۳9۰۵۵ صــادره فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ یکباب زمیــن دارای اعیانی 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 1۰۰7.۰7 مترمربــع پــال
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه 2۶۳ دفتــر 291 و صفحــه 2۶۶ 
گردیــده  کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  دفتــر 291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
کالســه 2727 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره  ۶( رای شــماره ۰۶۴۵ مــور
کدملــی ۰۰۴۳۴۵9۶92 صــادره  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 8۳۶  محمــود ســعید 
فرزنــد عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه  1۰۰7.۰7 مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۶۳ دفتــر 291 صفحــه 2۶۶ دفتــر 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

 / آقــای   272۴ کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/۳1 خ  مــور  ۰۶۴2 شــماره  رای   )7
کدملــی  شــماره ۳9۵۴  شناســنامه  بــه  خراســانی  زاده  حســینعلی  ســاعده  خانــم 
۰۴۵1۴۶۳۵۶۰ صــادره فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ  یکبــاب زمیــن دارای اعیانی 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 1۰۰۵.۰8 مترمربــع پــال
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۳9۰ دفتــر ۵۴8 و صفحــه 2۶۶ 
گردیــده  کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  دفتــر 291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
کالســه 272۵ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره  8( رای شــماره ۰۶۴۳ مــور
کدملــی 128۰۳۵۳72۴ صــادره  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره ۴۶2۶۴  مســعود 
فرزنــد عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ  یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه  1۰۰۵.۰8 مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳9۰ دفتــر ۵۴8 صفحــه 2۶۶ دفتــر 

گردیــده اســت. کارشناســمالحظه و محــرز  گــزارش  291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 2719 آقــای / خانــم  بــه شــماره  خ 1۴۰۰/۰1/۳1  9( رای شــماره ۰۶۴1 مــور
کدملــی 128۰۳۵۳72۴ صــادره  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره ۴۶2۶۴  مســعود 
فرزنــد عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  1282.8۳ مترمربــع پــال
ــه  ــر 291 صفح ــر ۵۴8 دفت ــه ۳9۰ دفت ــامل صفح ــهر ش ــی ش ــک خمین ــت مل ــوزه ثب ح
گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  2۶۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 271۵ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره  1۰( رای شــماره ۰۶۴7 مــور
کدملــی ۰۰۴۳۴۵9۶92 صــادره  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 8۳۶  محمــود ســعید 
ــن دارای  ــاب زمی ــگ یکب ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــه ۳ دان ــبت ب ــم نس ــد عبدالرحی فرزن
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقع در  اعیانــی بــه مســاحت 1۳۴۳.7۳ مترمربــع پــال
اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۶۳ دفتــر 
کارشــناس مالحظــه  گــزارش  291 و صفحــه 2۶۶ دفتــر 291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. و محــرز 
 / آقــای   271۴ کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/۳1 خ  مــور  ۰۶۴۶ شــماره  رای   )11
کدملــی  بــه شناســنامه شــماره ۳9۳2  زاده خراســانی  خانــم حســین حســینعلی 
۰۴۵۳۴۳9۰۵۵ صــادره فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ک شــماره ۶۰ فرعــی  یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 1۳۴۳.7۳ مترمربــع پــال
از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در 
کارشــناس مالحظــه  گــزارش  صفحــه 2۶۳ و 2۶۶ دفتــر 291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

ــت. ــده اس گردی ــرز  و مح
کالســه 2721 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره  12( رای شــماره ۰۶۳9 مــور
کدملــی ۰۰۴۳۴۵9۶92 صــادره  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 8۳۶  محمــود ســعید 
فرزنــد عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 12۳2.۶9 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت  مترمربــع پــال
ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه 2۶۳ و 2۶۶ دفتــر 291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
 / آقــای   272۰ کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/۳1 خ  مــور  272۰ شــماره  رای   )1۳
کدملــی  بــه شناســنامه شــماره ۳9۳2  زاده خراســانی  خانــم حســین حســینعلی 
۰۴۵۳۴۳9۰۵۵ صــادره فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  مســاحت 12۳2.۶9 مترمربــع پــال
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه 2۶۳ دفتــر 291 و صفحــه 2۶۶ 
گردیــده  کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  دفتــر 291( و مالحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
 / آقــای   2718 کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/۳1 خ  مــور  ۰۶۴۰ شــماره  رای   )1۴
کدملــی  شــماره ۳9۵۴  شناســنامه  بــه  خراســانی  زاده  حســینعلی  ســاعده  خانــم 
۰۴۵1۴۶۳۵۶۰ صــادره فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی  
از 1۰2 اصلــی واقــع در  ک شــماره ۶۰ فرعــی  پــال بــه مســاحت 1282/8۳ مترمربــع 
اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در رصفحــه ۳9۰ دفتــر 
کارشــناس مالحظــه  گــزارش  ۵۴8 دفتــر 291 صفحــه 2۶۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. و محــرز 

کالســه 2722 زهــرا حســینعلی  1۵( رای شــماره ۰۶۳۴ مــورخ 1۴۰۰/۰۶/۳1 بــه شــماره 
ــادره  ــی ۰۴۴۰۰۳۳۳۵7 ص کدمل ــنامه شــماره ۰۴۴۰۰۳۳۳۵7  ــه شناس ــانی ب زاده خراس
فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی  
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 1۰1۰.۰۵ مترمربــع پــال
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۳87 دفتــر ۵۴8 و صفحــه 2۶۶ 
گردیده اســت. کارشــناس مالحظــه و محرز  گــزارش  دفتــر 291 و مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 28۴۰ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره  1۶( رای شــماره 1۳۴7 مــور
کدملــی 11۴1۰2881۶ صــادره فرزند نصراله  مجیــد شــیروانی به شناســنامه شــماره 99 
ک شــماره 197.2  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت ۳۳1۰.۰۴ مترمربــع پــال
فرعــی از 1۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملک خمینی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  خ ۴۰/۰7/27 دفتــر ۵9  و مالحظــه نقشــه ملــک و  ســند ۳821 مــور

گردیــده اســت. مالحظــه و محــرز 
کالســه 2۶92  آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰2/2۰ بــه شــماره   17( رای شــماره 1۵12 مــور
کدملی 11۴11۳1۶۰9 صادره  افســانه مالکی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 9۳۰ 
فرزنــد قدمعلــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳9۶.8۳ 
ک شــماره ۶۶۳ فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه  مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۴8 دفتــر 1۴8 و مالحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کالســه 2۶91 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰2/2۰ بــه شــماره  18( رای شــماره 1۵1۰ مــور
کدملــی 11۴1۰۵1۶۰۵ صــادره فرزنــد  غالمرضــا ســعیدی بــه شناســنامه شــماره 1۴۶ 
محمدتقــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع  یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳9۶.8۳ مترمربــع 
ک شــماره ۶۶۳ فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک  پــال
گزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۴8 دفتــر 1۴8 مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه ۰27۳ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰2/1۵ بــه شــماره  19( رای شــماره 1۳29 مــور
کدملــی   2۰۰۵ شــماره  شناســنامه  بــه  ورنوســفادرانی  حیــدری  حــاج  ابوالفضــل 
ــی  ــه شــش دانــگ  زمیــن دارای اعیان ــد غالمرضــا نســبت ب 11۴12۵7181 صــادره فرزن
ک شــماره 12۳ و 122 فرعــی از اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 17۰۰ مترمربــع پــال
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۴2۳ و 118 الــی 12۴ و 
گردیــده  کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ســند 178۴۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
تاریخ انتشار اول: 1۴۰۰/۰2/2۶
تاریخ انتشار دوم:1۴۰۰/۰۳/1۰

رئیس ثبت اسناد خمینی شهر
نبی اله یزدانی

11۳۵۶۳۶ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰12۰۰1۴2۶، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰۳/۰۵، نظربه اینکــه 
ک ثبتــی شــماره 1۶1 فرعــی از 2۰۴ اصلــی واقــع در  کاداســتری پــال ســند مالکیــت اصلــی و 
بوییــن میاندشــت روســتای آغچــه بخــش 1۳ ثبــت اصفهــان دفتــر 117 و صفحــه ۴77 
بــه نــام آقــای احمــد کریمی فرزنــد محمــد تحــت شــماره چاپــی مسلســل 779۴۰8 ثبت 
کتبــی بــه شــماره  گردیــده اســت. ســپس نامبــرده باارائــه درخواســت  و صــادر و تســلیم 
کــه امضــاء  وارده 1۳998۵۶۰2۰12۰۰۵۵81 بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
گواهی دفترخانه 2۰1 بویین میاندشــت  شــهود آن ذیل 18۰9۳ مورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۵ به 
کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود  رســیده اســت مدعــی اســت 
گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد لــذا 
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم  گهــی می شــود. چنانچــه  نوبــت آ
گهــی ظــرف مــدت  یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن  ده روز اعتــراض خــود را 
ــه  ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضی نرســید  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده ســند مســترد  ارائــه 
یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. موســی الرضــا امامی رئیــس ثبــت 
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گهی آ

گهی تغییرات  آ
شــرکت بیتــو تــار پــارس شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 
صورتجلســه  اســتناد  بــه   1۰2۶۰۴۶۵7۶۶ ملــی  شناســه  و   2۵818
خ 1۳99/12/2۰ تصمیمــات ذیــل  العــاده مــور مجمــع عمومی فــوق 
ــال از  ــغ 1۰۰۰۰ ری ــت مبل ــا دریاف ــامانی ب ــری س کبی ــپیده  ــد: س ــاذ ش اتخ
کاهــش داد درنتیجــه ســرمایه  صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را 
شــرکت از مبلــغ 2۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ2۴999999۰۰۰۰ ریــال 
شــد.  اصــالح  ذیــل  ح  شــر بــه  اساســنامه   ۴ مــاده  و  یافــت  کاهــش 
ــًا  ــه تمام ک ــال نقــدی اســت  ــغ 2۴999999۰۰۰۰ ری ســرمایه شــرکت مبل
گرفــت. اسامی شــرکا و مبلــغ  پرداخــت و دراختیــار مدیــران شــرکت قــرار 
کبیــری ســامانی بــه  ح ذیــل می باشــد. ســپیده  ســرمایه آنهــا بــه شــر
کدملــی 1271۰79798 دارنــده 2۴99999۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه و 
 22۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دارنــده   1292۵12997 کدملــی  بــه  کاردان  مصطفــی 
ک اســتان اصفهــان  کل ثبــت اســناد و امــال ریــال ســهم الشــرکه اداره 
اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )11۴27۶۵(

گهی تغییرات  آ
و  ثبــت 2۵818  بــه شــماره  بــا مســئولیت محــدود  پــارس  تــار  بیتــو  شــرکت 
شناســه ملــی 1۰2۶۰۴۶۵7۶۶ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق 
ــد  کاردان فرزن ــرا  ــد: زه ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی خ 1۴۰۰/۰2/1۰ تصمیم ــور ــاده م الع
ــغ 1۰۰۰۰  ــت مبل ــا پرداخ ــی 1281۰۳97179 ب کدمل ــه  ــی ش ش ۶1۴97 ب مرتض
گرفــت درنتیجــه ســرمایه شــرکت  ریــال بــه صنــدوق شــرکت درزمــره شــرکا قــرار 
افزایــش  ریــال   2۵۰  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  بــه  ریــال   2۴9  999  99۰  ۰۰۰ مبلــغ  از 
ــغ  ــرکت مبل ــرمایه ش ــد: س ــالح ش ح اص ــر ــن ش ــنامه بدی ــاده ۴ اساس ــت و م یاف
کــه تمامــًا پرداخــت و در اختیــار مدیــران  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 2۵۰ ریــال نقــدی اســت 
گرفــت. اسامی شــرکا و میــزان ســهم الشــرکه فعلــی هریــک بدیــن  شــرکت قــرار 
کبیــری ســامانی دارنــده ۰۰۰ 99۰ 999 2۴ ریــال ســهم  ح میباشــد: ســپیده  شــر
کاردان دارنــده ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 22۵ ریــال ســهم الشــرکه، زهــرا  الشــرکه، مصطفــی 
کاردان دارنــده ۰۰۰ 1۰ ریــال ســهم الشــرکه. مــوارد ذیــل بــه موضــوع فعالیــت 
ح ذیــل بــه منزلــه اخــذ  گردیــد: »ثبــت موضــوع فعالیــت بــه شــر شــرکت اضافــه 
و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد: واردات صنایــع فــوالدی و خریــد و فــروش 
ــام  ورق هــای فــوالدی، پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیصــالح« ۳( ن
و نــوع شــرکت از بیتــو تــار پــارس بــا مســئولیت محــدود بــه »بیتــو تــار پــارس 
ــد شــرکت ســهامی خاص مشــتمل  ســهامی خاص« تبدیــل و اساســنامه جدی
بــر ۶۴ مــاده و 11 تبصــره تصویــب و جایگزیــن اساســنامه قبلــی شــد. موضــوع 
ح ذیــل بــه منزلــه اخــذ و صــدور  فعالیــت شــرکت: ثبــت موضــوع فعالیــت بــه شــر
ــروش و اجــرا درزمینــه  ــد و ف ــع و خری ــد و توزی ــد: تولی ــه فعالیــت نمی باش پروان
گاز و پتروشــیمی و آب و فاضــالب، اخــذ و اعطــای نمایندگــی  صنایــع نفــت و 
ــه  ــن زمین ــادرات درای ــات و واردات و ص کارخانج ــداث  ــی، اح ــی و خارج داخل
واردات صنایــع فــوالدی و خریــد و فــروش ورق هــای فــوالدی، پــس از اخــذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیصــالح. مــدت شــرکت: از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 
اصفهــان،  اســتان  شــرکت:  اصلــی  مرکــز  اســت.  شــده  تعییــن  نامحــدود 
شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، شــهر اصفهــان، امیرکبیــر، خیابــان قائــم 
ک ۶۶، بلــوک ۳۰، طبقــه اول، واحــد  مقــام شــمالی، بلــوار عطاالملــک، پــال
کدپســتی 819۵1۴۴۴۶۴ ســرمایه شــرکت: ســرمایه نقــدی شــرکت مبلــغ   ،2
کــه بــه 2۵۰۰۰۰۰۰ ســهم بــا نــام عــادی 1۰۰۰۰  2۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال نقــدی اســت 
کل ثبــت اســناد  گردیــده و تمامــا پرداخــت شــده اســت. اداره  ریالــی منقســم 
غیرتجــاری  موسســات  و  شــرکت ها  ثبــت  اداره  اصفهــان  اســتان  ک  امــال و 

)11۴27۶۶( اصفهــان 
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ــه  گذشــته ن ــگاه عباســی در تمــام ۵۰ســال  میدان
کهن  تریــن هتل ایــران  تنهــا بــه واســطه پیونــد بــا 
کــه بــه دلیل محل تعامالت فرهنگــی و اجتماعی 
ــل  ــاب، اه کت ــتداران  ــهروندان اصفهانی،دوس ش
از  گردشــگران  و  دانشــجویان  تئاتری هــا،  هنــر، 
جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛اما 
شوربختانه این مجموعه و میدانگاه فرهنگی به 
دلیــل نــوع مدیریــت، دخل و تصــرف، بی توجهی 
و نبود مرمت اصولی دچار فرســودگی و فرســایش 
ــار  ــت آث ــت آن در فهرس ــا ثب ــاال ب ــت و ح ــده اس ش
ملی ایــران بایــد دید ایــن نســخه می توانــد رنــج 
فرســودگی را از چهــره میدانــگاه معاصــر اصفهــان 
فراموشــی  غبــار  در  همچنــان  بایــد  یــا  بزدایــد 

بمانــد؟!
گام اول برای بازآفرینی میدانگاه عباسی، 

مشورت با متخصصان
مفاخــر  انجمــن  عضــو  درویــش  محمــود 
گام  گفــت: اولیــن  معماری ایــران در ایــن ارتبــاط 
شــهرداری در مرمــت اساســی این اثــر معاصر، باید 

باشــد. بــا متخصصــان  مشــورت 
کــه  وی افــزود: مرمــت اساســی اولیــن کاری اســت 
بایــد انجــام شــود، پارکینــگ بــه هیــچ وجــه قابــل 
ک اســت وســطوح  اســتفاده نیســت و خطرنــا
کــه بایــد اصــالح شــود،. پله هــا  ناهنجــاری دارد 
تــا حــدود زیــادی در اثــر عوامــل جــوی مثــل بــاد و 
باران فرســایش ســنگین داشــته اند و  هر کس هر 
طــور خواســته، در بنــا دخــل و تصــرف کرده اســت 
کــه  و بنابرایــن انــواع و اقســام تغییــرات داده شــده 

همه اینهــا بایــد بررســی و مطالعــه شــود.
گفــت: اول از همــه بایــد طرحــی بــرای  درویــش 
کســی مســوولیت  مرمــت داشــته باشــیم. بایــد 
طراحــی و اجــرای یــک مرمــت درســت را برای ایــن 

کنــد. بنــا پیشــنهاد 
بــا  برخــورد  در  شــهرداری  افــزود:  درویــش 
ســال های انقالب نتوانســت از مجموعه عباســی 
کــرده  کــه پیش بینــی  بهــره بــرداری مناســبی را 
گــذاری برخــی   بــود، داشــته باشــد و  بنابرایــن بــا وا

از ســرقفلی ها شــرایط عــوض شــد.
بــه  کتاب فروشــی ها  ورود  بــه  درویــش  اشــاره 
گــودال باغچــه  گــرد  گردا مغازه هــای زیــر رواق هــا و 
مجموعــه و میدانــگاه عباســی اســت. وی بر ایــن 
کــه  فضــای بیرونــی هتــل عباســی  بــاور اســت 

بایــد مثــل فضــای داخلــی هتــل، زنــده و فعــال  و 
برای ایــن منظــور بایــد از نظــر اقتصــادی بــازده 

خوبــی داشــته باشــد. 
پیشــنهاد  ایــن کنشــگر میــراث فرهنگــی اصفهان 
کتابفروشی های میدانگاه عباسی  که   این اســت 
بــه راســته بــازار نوســازی شــده در بدنــه شــرقی 

چهاربــاغ عباســی منتقــل شــود.
تصمیم گیری در پرتو خرد و اندیشه برای 

میدانگاه معاصر اصفهان
فیلــم  ســازنده  و  معمــار  جعفــری   امیربهــادر 
مســند»پالزا«با موضــوع میدانــگاه عباســی نیــز 
گفت: ســخن گفتــن دربــاره لزوم مرمــت میدانگاه 
شــهری  معاصــر  فضــای  ارزش ایــن  و  عباســی 
کــه  توضیــح واضحــات اســت امــا واجــب اســت 
در  مادرشــاه  کاروانســرای  مرمــت  شــود؛  تکــرار 
ــا پنجــاه، نقطــه عطــف  فاصلــه دهه هــای ســی ت
بزرگــی در تاریــخ معاصــر شــهر اصفهــان اســت. 
ــگاه عباســی وضعیــت مشــابهی  امــروز نیــز میدان
نقطــه   می توانــد  تاریــخ  از  لحظــه  و ایــن  دارد 

عزیمــت مهــم و بــا ارزشــی باشــد.
کــه در ســال های اخیــر بــا الیــاس یاســی  جعفــری 
گفــت   گبــای، معمــار میدانــگاه عباســی ارتبــاط و 
جامع تــری  نــگاه  اســت  داشته،کوشــیده  گــو  و 
به ایــن فضــای معاصرشــهری داشــته باشــد. وی 
کــه مرمــت بایــد بــا همــان جنــس  معتقــد اســت 
ــش  ــه حاصل ک ــود  ــام ش ــی انج ــیت و دقت حساس
مجموعــه ای چــون هتل عباســی شــد و این همه 

گــرو خــرد و شــفافیت اســت. در 
گروه  کنــار  ایــن معمــار که به دلیل تحقیقاتــش در 
مشــاور طرح مطالعه میدانگاه عباســی قرارگرفته 
اســت،گفت: شــهرداری اصفهان، هرچنــد قدری 

مرمــت  دربــاره  خــوب  بســیار  شــروع  امــا   دیــر 
میدانگاه عباســی داشــته است و مشاور مناسبی 
کار  چندیــن مــاه بــرای مطالعــه موضــوع مشــغول 
بــوده اســت و البتــه بــا توجه به حساســیت طرح، 
ضــرورت مشــورت با مشــاور طــراح وقت،مهندس 
همیــن  بــه  بــود  توجــه  مــورد  ابتــدا  از  گبــای، 
کار  کنار ایشــان پیرامــون  مناســبت مــن هــم در 

گرفتــم. مرمــت قــرار 
وی افزود: شــهرداری شــروع خوبی داشــته اســت 
امــا آنچــه مــورد قضاوت قــرار خواهد گرفــت، پایان 
ــای  ــت و انتخاب ه ــای درس ــت؛ تصمیم ه کار اس
شــجاعانه در چنیــن وضعیتــی، سرنوشــت تاریــخ 
اثــر را رقــم خواهــد زد. در ایــن خصــوص مالحظــه 
دقــت و حساســیت در طراحــی جزئیــات و شــیوه 
و  میدانــگاه  مجموعــه  حاصلــش  کــه  تفکــری 

کاروانســرای عباســی شــد ضــروری اســت.
وی همچنیــن بــا انتقــاد از شــهرداری در شــیوه 
پیــاده راه ســازی خیابان آمــادگاه، محل قرارگیری 
هتــل و میدانــگاه عباســی، یادآورشــد: شــهرداری 
کیفیتــی چــون پیــاده راه ســازی مقابــل  در عمــل، 
کــه در  گذاشــته اســت  هتــل را از خــود بــه جــا 
کیفیــت اجــرای نمــای  یــک مقایســه  ســاده بــا 
هتــل و ســاختمان  و میدانــگاه، بــی شــک نمــره 
کارهــای  جالبــی نمی گیــرد و از ایــن رو الزم اســت از 

کنــد. شــتاب زده و احساســی دوری 
کــه  ارزشــی  بــا  میــراث  آینــده  افــزود:  جعفــری 
قربانــی  نبایــد  دارد،  تعلــق  تاریــخ  و  شــهر  بــه 
دقــت  شــود.  بی ســلیقگی  و  گاهی،کاســتی  ناآ
خــرد،  طراحی، اندیشــیدن،  در  حساســیت  و 
شــفافیت و نیک اندیشــی در تصمیم گیری، چاره 

اســت. کار 

نسخه مرمت برای فرهنگی ترین 
فضای شهری اصفهان

ک زواره گهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امال آ
گرمســیر و ســفلی بخش  ع و قرا، و بلوک  ک زواره و دیگر مزار گهی تحدید حدود قســمتی از امال آ

ک بشــرح ذیــل اعالم میگردد. ۱۷ ثبــت اصفهــان بموجــب ماده ۱۴ قانون ثبت اســناد و امال
گرمسیر: شهر زواره ۱۶ اصلی و فروعات زیر دهستان 

ــد ســیدجواد: ششــدانگ قطعــه  ــی زواره فرزن ــی طباطبائ ــم ســیده صدیقــه ضیائ  ۱۲۶۷( خان
زمیــن مزروعــی

 ۱۷۷۰( آقــای ســیدعلی میرحســینی طبــا زواره فرزنــد محمــود وغیــره: ششــدانگ قطعــه زمیــن 
مزروعی

 ۲۲۲۸( آقای جواد دهقانان زاده فرزند علی: ششدانگ قطعه زمین
کار زواره فرزند حسن: ششدانگ قطعه زمین محصور  ۴۵۴۸( آقای اقبال عابدینی ا
کار زواره فرزند حسن: ششدانگ قطعه زمین محصور   ۴۵۴۹( آقای اقبال عابدینی ا

سه شنبه ۱/ ۱۴۰۰/۰۴
 ۸۶۳۷( آقای احمدعلی میرانی فرزند غالمحسین: ششدانگ قطعه ملک

 ۸۶۴۷( آقای عباس جاللی ذبیحی زواره فرزند یداله وغیره: ششدانگ قطعه ملک
کبر وغیره: ششدانگ قطعه زمین  ۸۶۸۱( آقای حمیدرضا ابوطالبی فرزند علی ا

 ۸۶۹۴( خانــم ســوده شــفیعی زاده فرزنــد غالمحســین: ششــدانگ یکــدرب بــاغ و ســاختمان 
متصلــه 

۸۶۹۸( آقای صابر جمالی فرزند حسین: ششدانگ یکدرب باغ و خانه متصله
پنج شنبه ٠۳/ ۱۴٠٠/٠۴

۸۹۹۹( آقای علی شواخی زواره فرزند حسن: ششدانگ یکدرب باغ و دامداری 
۸۷۰۲( آقای رضا عربزاده زواره فرزند حسین: ششدانگ یکدرب باغ

ــاغ و ســاختمان  ــد عبــاس: ششــدانگ یکــدرب ب ــور زواره فرزن ــان پ  ۸۷۰۸( آقــای رضــا مختاری
متصلــه

 ۸۷۱۷( آقای ناصر ربی فرزند خلیل: ششدانگ یکدرب باغ و خانه متصله
 ۸۷۱۸( آقای ناصرربی فرزند خلیل: ششدانگ یکدرب باغ و خانه متصله

شنبه ٠۵/ ۱۴٠٠/٠۴
 ۸۷۲۱( آقای ولی اله شفیعی فرزند حسن: ششدانگ یکدرب باغ و اطاق متصله 

گــری زواره فرزنــد حیــدر: ششــدانگ یکــدرب بــاغ و ســاختمان  ۸۷۳۱( خانــم فاطمــه روی 
ــه متصل

 ۸۷۳۳( آقای احمد نصرتیان زواره فرزند عبدالحمید: ششدانگ یکدرب باغ
 ۸۷۳۷( آقای مهدی نجار حسینی فرزند علی: ششدانگ یکدرب باغ و خانه متصله

 ۸۷۴٠( آقای هادی قربانی زواره فرزند محمد: ششدانگ یکدرب باغ و ساختمان متصله
یکشنبه ٠۶/ ۱۴٠٠/٠۴

 ۸۷۴۲( خانم آرزویزدانی فرزند سیفعلی: ششدانگ یکدرب باغ و خانه متصله
 ۸۷۴۵( آقای عبدالحسین ریحانیان زواره فرزند حیدر: ششدانگ یکدرب باغ

 ۸۷۵۶( آقای میثم سالمی زواره فرزند حسین: ششدانگ یکدرب باغ و ساختمان متصله
 ۸۷۵۹( آقای علی سالمه زاده زواره فرزند دخیل عباس: ششدانگ یکدرب باغ

دوشنبه ۰۷/ ۱۴۰۰/۰۴
روستای شهراب ۲۸ اصلی دهستان سفلی زواره و فرعی های زیر 

۳۰۹( آقای مهرداد مطلب زاده فرزند مهدی: ششدانگ قطعه زمین 
۴۷۱( آقای بهنام صالحی فرزند حجت اله: ششدانگ قطعه زمین

سه شنبه ٠۸/ ۱۴٠٠/٠۴
در روزهــای مقــرر بترتیــب از ســاعت ۹ صبــح تحدیــد حــدود شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا 
کــه در روز  ک و مجاوریــن آنهــا اعــالم می شــود  بموجــب مــاده ۱۴ قانــون ثبــت بــه صاحبــان امــال
ک یــا نماینــده  و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه هریــک از صاحبــان امــال
قانونــی آنهــا درموقــع تحدیــد حــدود حاضــر نباشــند مطابــق مــاده ۱۵ قانــون مزبــور ملــک آنهــا 
گردیــد و اعتــراض مجاوریــن  بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد 
کــه در موقــع تحدیــد حــدود حاضــر نبوده انــد مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت  ک  و صاحبــان امــال
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 
ــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف یکمــاه از  ۲ مــاده واحــده قان
تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایی 

گواهــی تقدیــم داد خواســت را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم نماینــد.
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰۳/1۰

ک زواره رئیس ثبت اسناد و امال
خیر اله عصاری

11۴2۵۵۳ / م الف 

گهی آ

خبر خبر

آموزشــی  وبینــار  فرهنگســرای تخصصــی رســانه 
ــوژی را  ــل  تکنول مســئولیت اجتماعــی مــا  در مقاب
روز 11 خــرداد ســاعت 1۰ صبــح  بــا حضــور محمــد 
ســلطانی فــر برگــزار می کنــد. مدیــر فرهنگســرای 
گفــت: در عصــر حاضــر،  رســانه در ایــن خصــوص 
نقشــی  ارتباطــات  و  اطالعــات  فناوری هــای 
برجســته در جامعــه دارنــد. ارتباطــات  انســانی 
اســاس  بــر  امــروزه  جوامــع،  میــان  روابــط  و 
پایــه  اجتماعــی  شــبکه های  و  خطوط اینترنــت 
ریــزی شــده اســت. فاطمــه شــفیعی ادامــه داد : 
در حــال حاضــر از شــبکه های اجتماعــی بــه عنــوان 
گر  قویتریــن رســانه اجتماعــی بر خــط یاد میشــود و 
ــد  ــی باعــث ش ــبکه های اجتماع ــترش ش گس ــه  چ
ــا تعامــالت اجتماعــی و انســانی محــدود شــده و  ت
گــردد  ارتباطــات مجــازی و شــبکهای جایگزیــن آن 
ولیر همچنان مبحث مســئولیت  اجتماعی  ما در 

مقابــل تکنولــوژی قابــل توجــه اســت.
وی افــزود:  افــراد درمواجهــه شــبکه های اجتماعی 
و عرصــه وســیع اطالعــات  و تکثــر منابع در ســاخت 
هویــت، دچــار تعلیــق )بــه معنــی معلــق بــودن 
و  زمــان  رفتــن  بیــن  از  میشــوند.  ســردرگمی(  و 
مــکان و نقــش بیشــتر فضــا در دنیــای مجــازی 
ــران   کارب ــت  ــد اس ــکاری دارد. وی  معتق ــی آش تجل
بنیان هــای  دوم،  فضــای  با ایــن  مواجهــه  در 
ــد و  ــزل می بیننــد و دچــار تردی هویــت خــود را متزل
اضطــراب می شــوند. این شــبکه ها تأثیــر عمیقی بر 
گون  گونا کاربــران در جوامــع  جنبه هــای اجتماعی 

گذاشــته اند. 

بســیاری  در  والدیــن  امــروزه  کــرد:  تصریــح  وی 
دربــاره  جــدی  نگرانیهــای  جهــان  کشــورهای  از 
تاثیــرات شــبکه های اجتماعــی بر فرزنــدان خویش 
امنیــت،  تنهایــی،  شــامل  نگرانیهــا  دارند ایــن 
و  اجتماعــی  توســعه  شــناختی،  روان  ســالمت 
کــودکان و نوجوانــان اســت. عملکــرد تحصیلــی 

عالقمنــدان جهــت شــرکت در وبینــار می تواننــد، 
مشــخصات  خــود شــامل؛ نــام و نــام خانوادگــی،  
کــد ملــی را در واتــس اپ بــه شــماره  نــام پــدر و 
لینــک   توســط  و  نمــوده   ۰۹۱۳۰۹۱۶۷۲۷ارســال 
وارد  کــروم  بــا مرورگــر    https://b2n.ir/b977۴9

کننــد. گزینــه مهمــان را انتخــاب  وبینــار شــده و 
گواهینامــه معتبــر حضــور در  کننــدگان  بــه شــرکت 

کارگاه تعلــق می گیــرد.
جهت کســب اطالعات بیشــتر  می توانید با شماره 

تلفن ۳۵۵۴۴۰9۶ تماس حاصل فرمایید.
وزارت  مطبوعاتــی  معــاون  فــر  ســلطانی  محمــد 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ، تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶ مدیر کل 
دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی رســانه های وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از ۱۱ بهمــن ۱۳۹۲، مدیــر 
مســئول روزنامــه صبــح اقتصــاد، مدیــر تحقیقــات 
مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رســانه ای 
کنون و عضو  تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۷۸ تا 
هیئــت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علــوم و 

تحقیقــات تهــران اســت.
وی دارای دکتــرای علــوم ارتباطــات اجتماعــی و 
گــروه ارتباطــات واحــد علــوم و  دانشــیار تمــام وقــت 

تحقیقــات اســت.

مفاهیــم  ارائــه  محوریــت  بــا  کســی،  رادیو_تا
کســیرانان بــا حضــور شــهردار  شــهروندی و تکریــم تا
برنامــه  گزارش ایمنــا،  بــه  شــد.  افتتــاح  اصفهــان 
کســی« بــا هــدف فرهنگ ســازی روابــط  »رادیــو تا
کسیرانان و شهروندان، فرهنگ سازی استفاده از  تا
وســائل حمل ونقــل عمومــی، ارائــه اخبار مربــوط به 
کســیرانان شــهر اصفهــان بــا  کســیرانی و آمــوزش تا تا
همکاری کمیته فرهنگ شهروندی پخش خواهد 
شــد. یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای شهرنشــینان 
 اصفهان مسئله ترافیک و مشکالت رفت وآمدهای
و  حــل  در  ســعی  کســی«  تا »رادیــو  کــه  آنهاســت 
فصل ایــن مشــکالت دارد. ایــن برنامــه بخش هــای 
از  و  داده  جــای  خــود  در  را  آموزشــی  متنــوع 
حقوق شــان،  بــا  مــردم  آشــنایی  آن  ویژگی هــای 
کســی داران با مسئولیت ها و وظایفشان  آشــنایی تا
کســیرانی  کــردن مــردم بــا وظایــف ســازمان تا گاه  و آ
ــی«  کس ــو تا ــنوندگان »رادی ــت. ش ــیرانان اس کس و تا
و  نمایــش  گفت وگــو،  شــنونده  برنامــه  در ایــن 
حضــور  هســتند،  شــهر  ســطح  از  گزارش هایــی 
گفت وگــو بــا مســافران و  کســی و  گزارشــگران در تا
کســیرانان از بخش های ایــن برنامــه اســت. رادیــو  تا
ــه از  ــدت ۲۰ دقیق ــار و در م ــک  ب ــه ای ی ــی هفت کس تا
کســی  )تا  Taxikhabar@ مجــازی  فضــای  طریــق 

می شــود. پخــش  خبــر( 
کسیرانان سفیران فرهنگی شهر اصفهان  تا

هستند
در ایــن  اصفهــان  شــهردار  نــوروزی،  اهلل  قــدرت 
کســیرانان ســفیران فرهنگــی  کــرد: تا مراســم اظهــار 
کــه معتقدیــم شــهری  شــهر اصفهــان هســتند، چــرا 

کــه مظهــر همــه زیبایی هــا اســت، ســفیران آن نیــز 
باید مظهر گفتمان صحیح با مهمانان و مسافران 
کســیرانان  کــه وضعیــت تا باشــند. وی بــا بیان ایــن 
کســی ها نــو شــده اســت،  شــهر بهبــود یافتــه و تا
کســیرانی  افــزود: تمــام تــالش شــهرداری در حــوزه تا
که از صبح  جلب رضایت رانندگان پرتالشــی اســت 
تــا شــب در شــهر فعــال هســتند، امیدواریــم بعــد از 

کرونایــی شــهرمان مملــو از مســافر باشــد. شــرایط 
بــا  کســیرانان  تا کــرد:  تصریــح  اصفهــان  شــهردار 
مدیریــت فرهنگی و گفتمان، اخــالق و رفتار خوبی 
کــه  کــه از خــود نشــان می دهنــد ثابــت می کننــد 
فرهنــگ،  جملــه  از  زمینه هــا  تمــام  در  اصفهــان 
گردشــگری و مهمــان  صنعــت، آمــوزش، میــراث، 
کســی،  نــوازی پیشــرو اســت در واقــع راننــدگان تا
کــه از صبــح تــا شــب  نماینــده شــهروندان هســتند 

آمــوزش می دهنــد. را  حقــوق شــهروندی 
کــرد: خوشــبختانه بــا اجــرای  نــوروزی خاطرنشــان 
بــه  خوبــی  آموزش هــای  کســی  تا رادیــو  طــرح 
بــاز  گــو  و  گفــت  بــاب  و  شــده  ارائــه  شــهروندان 
کســیرانی تمــام تــوان خــود را  می شــود، مدیریــت تا
کســی را جلــب  گرفتــه تــا رضایــت راننــدگان تا کار  بــه 
از  بهتــر  را  شــهر  می توانــد  همکاری هــا  کند، ایــن 

کنــد. گذشــته بــه جهــان معرفــی 
وی گفت: اصفهان یک شــهر گردشــگری اســت که 
مظهــر همــه زیبایی هــا بــه شــمار مــی رود بنابرایــن 
کســی آن در ایــن جایــگاه رفیــع بایــد  راننــدگان تا
کســی  نقــش خــود را به خوبی ایفا کنند، رانندگان تا
بــه عنــوان نماینــدگان مردم شــهر در رابطه با جذب 
گردشــگر و جلــب رضایــت مردم نقــش مهمی دارند.

به همت فرهنگسرای رسانه شهرداری اصفهان:

وبینار آموزشی » مسئولیت اجتماعی ما  
در مقابل  تکنولوژی« را برگزار می شود

کسی«؛ ابزاری برای انتقال فرهنگ  »رادیو تا
شهروندی رونمایی شد

خبر

الهــام فخــاری رییس شــورای اسالمی اســتان تهران 
و عضــو شــورای شــهر تهــران از ســی و هشــتمین 
جشــنواره جهانــی فیلم فجــر در پردیس ســینمایی 
کــرد و ثبــت جشــنواره جهانــی فیلــم  چارســو بازدیــد 
فجــر در فیاپــف )جشــنواره های الــف جهانــی( را بــه 
دســت اندرکاران جشــنواره و اهالــی ســینما تبریــک 

گفــت.
و اجتماعــی  کمیســیون فرهنگــی  رییــس  نایــب 
شــورای شــهر تهــران در دیــدار بــا محمدمهــدی 
عســگرپور دبیر ســی و هشــتمین جشــنواره جهانی 
فیلــم فجــر، پیوســتن جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر 
به فیاپف را افتخاری برای ســینمای ایران دانســت 

ــت  ــرای صنع ــد ب ــی جدی ــاق فرصت ــن اتف گفت: ای و 
کشــور اســت و از ایــن رو جشــنواره جهانــی  فیلــم در 
ــی  ــری را در معرف ــش موثرت ــد نق ــر می توان ــم فج فیل

داشــته  جهــان  کشــور های  بــه  ســینمای ایران 
باشــد.

کاخ  کــرد: بــرای ســاخت  فخــاری در پایــان اعــالم 
کــه  چرا می دهیــم  همــکاری  قــول  جشــنواره 
کــه  اســت  مــواردی  از  مجموعــه  احداث ایــن 
ســینمای ایران  و  جشــنواره  اعتبــار  بــه  می توانــد 
بیــش از پیــش کمــک کنــد. نبــود مکانــی مشــخص 
بــاالی  تعــداد  از  پذیرایــی  امــکان  کــه  ثابــت  و 
بــه  ســینمایی ایران  جشــنواره های  مخاطبــان 
ویــژه دو جشــنواره ملــی و جهانــی فیلــم فجــر را 
کــه بــه مناقشــه ای در  داشــته باشــند، سال هاســت 

اســت. شــده  تبدیــل  ســینمای ایران 

فخاری خبرداد؛

ساخت کاخ جشنواره های سینمایی در تهران

سینماربخ

گرامربخ اینستا

جشنوارهربخ

خبرربخ

امیررضــا مافــی منتقد ســینما دربــاره برگزاری ســی و 
هشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر بــه خبرنگار 
ــگاران  ــروه فرهنگــی باشــگاه خبرن گ حــوزه ســینما  
دوبــاره  باشــد،  مــن  دســت  گــر  ا گفــت:  جــوان، 
جشــنواره جهانــی را بــه جشــنواره ملــی فجــر ادغــام 
می کنــم، امــا بــه هرحــال جشــنواره جهانــی از لحــاظ 
المللــی آن اهمیــت دارد؛ مخصوصــا  ابعــاد بیــن 
کــه جــزء ۱۵ جشــنواره برتــر دنیــا هــم قــرار  امســال 
می توانــد  جهانــی  جشــنواره  اســت. اینکه  گرفتــه 
دنیــای زیســت مــا را در ابعــاد جهانــی بازنمایــی 
کنــد، نکتــه مهمی اســت. البتــه باتوجــه به اینکــه 
جشــنواره ســال گذشــته برگزار نشد و امســال هم در 
شــرایط کرونایــی قــرار داریــم، خیلــی زمــان مناســبی 
انــگار  امســال  نیســت.  رویــداد  ارزیابی ایــن  بــرای 
می خواهیــم بیشــتر روی حفــظ ظاهر جشــنواره کار 

کنیــم تــا محتــوا.

وی بــا بیان اینکــه ســینما مهمتریــن آینــه نشــان 
دهنــده فرهنــگ خودمــان بــه جهانیــان اســت، 
افــزود: فجــر مهمتریــن رویــداد جهانی ایــران اســت 
کشــور های خارجــی  کــه بــه واســطه آن هنرمنــدان 
کشــور مــا آمــده و فضــا را از نزدیــک می بیننــد،  بــه 
بــه عبارتــی جشــنواره جهانــی نمــاد دیپلماســی 
که ایــن جشــنواره  فرهنگــی ماســت؛ دوســت داریــم 

ــزار شــود. کثیــر هنرمنــدان خارجــی برگ ــا حضــور  ب

عکــس  چنــد  انتشــار  بــا  دولتشــاهی  ســحر 
گرام خــود آورده اســت: »بهــای جــون  در اینســتا
کــه داغــون شــد، امــا االن  بابــات رابطــه مــا بــود 

وســطه... دیگــه  یکــی  جــون 
کارگردانــی  ســریال می خواهــم زنــده بمانــم بــه 
کنندگــی محمــد  شــهرام شــاه حســینی و تهیــه 
گر این  شایســته، از جملــه ســریال های پــر تماشــا

روزهــای شــبکه نمایــش خانگــی اســت.
حامــد بهــداد، ســحر دولتشــاهی، پــدرام شــریفی، 
علــی شــادمان، آناهیتا درگاهی و مهــران احمدی 
نــوروزی،  امیــر  صمــدی،  آزاده  هنرمنــدی  بــا 

مهــدی حســینی نیــا، فریــد ســجادی حســینی و 
کریمی بــا حضــور افســانه چهــره آزاد، عــزت  بابــک 
مهــرآوران، محمدرضــا مالکــی، بهــرام ابراهیمــی، 
ناهیــد مســلمی، مهــدی صباغــی، رؤیــا جاویــد 
کیان افشــار بازیگران ســریال عاشــقانه  نیا و بهاره 

ــم هســتند. ــده بمان می خواهــم زن
کارگردانــی  ســریال می خواهــم زنــده بمانــم بــه 
کنندگــی محمــد  شــهرام شــاه حســینی و تهیــه 
شایســته هــر دوشــنبه ســاعت ٨ صبــح از فیلیمــو 
سرپرســت  موالیــی  مجیــد  می شــود.  پخــش 
کاملونــد  نویســندگان و پویــا ســعیدی و پوریــا 

هســتند. ســریال  نویســندگان این 

بــه نقــل از  اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل 
کودکان و نوجوانان، فراخوان  کانون پرورش فکری 
بیست وســومین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی 
کــودکان و نوجوانــان تــا پایــان  کانــون پــرورش فکــری 

خــرداد ۱۴۰۰ تمدید شــد.
بیست وســومین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی 
ــا محور هــای  ــا شــعار »آینــده ســاختنی اســت« و ب ب
غم هــا  و  شــادی ها  آرزوهــا،  و  امید هــا  موضوعــی 
در  مقاومــت  و  )جهــاد  خودگذشــتگی  از  و  و ایثــار 

عرصه هــای مختلــف زندگــی( برگــزار می شــود.
بــر همیــن اســاس، این دوره از جشــنواره قصه گویــی 
بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا، بــه صــورت مجازی 
برگــزار خواهــد شــد و عالقه منــدان در حوزه هــای 
مختلــف می تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه جشــنواره 
بــه  نســبت   www.kanoonfest.ir نشــانی  بــه 

کننــد. ــار خــود اقــدام  ــام و ارســال آث ثبت ن
از ۲۵  جشــنواره  اجرایــی  فرآینــد  اســاس،  بر ایــن 
فروردیــن ۱۴۰۰ آغــاز شــده و مرحلــه پایانــی آن در آذر 

امســال و هم زمــان بــا شــب یلــدا برگــزار خواهــد شــد.
بیست وســومین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی 
»بین الملــل«،  »ملــی«،  بخش هــای  شــامل 
کشــور«، »قصــه زندگــی مــن« و  »برتریــن قصه هــای 
»پادکســت« اســت و پیــش از ایــن مهلــت ارســال آثــار 
که ایــن  بــه دبیرخانــه ۱۵ خــرداد اعــالم شــده بــود 

ــا پایــان بهــار تمدیــد شــد. زمــان ت
)مجــازی(  زنــده  اجــرای  شــامل  »ملــی«  بخــش 
تــا   ۱۲( پســران  و  دختــران  ســوی  از  قصه گویــی 
بــاال(  بــه  ســال   ۱۸( مــردان  و  زنــان  ســال(،   ۱۸
بخــش  ســه  در  پدربزرگ هــا  و  مادربزرگ هــا  و 
کــودکان«، »قصه هایــی بــرای  »قصه هایــی بــرای 
نوجوانــان« و »قصه هایــی برای بزرگســاالن« اســت.

صحنــه ای  رقابــت  شــامل  »بین الملــل«  بخــش 
دوره   ۲۲ برگزیــده ی  قصه گویــان  )مجــازی( 
جشــنواره قصه گویــی در مراحــل منطقــه ای، ملــی 
حرفــه ای  مجریــان  و  قصه گویــان  بین الملــل،  یــا 
کشــور و  دارای ســابقه اجــرا در رســانه ملــی و تئاتــر 
کشــورها، دو بخشــی  قصه گویــان منتخــب ســایر 

گذشــته و بــا تغییراتــی جزیــی  کــه هماننــد  اســت 
برگــزار خواهــد شــد.

رقابــت حرفه ای هــای  برتــر«،  بخــش »قصه گــوی 
ــرادی  ــه در آن تنهــا اف ک حــوزه ی قصه گویــی اســت 
بــر اســاس جــدول  کــه  کننــد  می تواننــد شــرکت 
در  را  الزم  امتیــاز  شــده،  مشــخص  امتیــازات 

بیاورنــد. دســت  بــه  مختلــف  حوزه هــای 
»پادکســت« هــم بــه عنــوان یــک بخــش نوپــا در 
تــازه  بین المللــی قصه گویــی، فرصتــی  جشــنواره 
قصه گویــی  بــه  عالقه منــدان  از  دســته  آن  بــرای 
کــه می خواهنــد از طریــق ابزار هــای نویــن بــه  اســت 

ترویج ایــن هنــر بپردازنــد.
مســابقه قصه ۹۰ ثانیه با عنوان »قصه زندگی من« 
امســال نیــز همچــون دو دوره گذشــته در جشــنواره 
بین المللــی قصه گویــی برگــزار خواهــد شــد.یادآوری 
می شــود مرحلــه پایانــی بیست وســومین جشــنواره 
فکــری  پــرورش  کانــون  قصه گویــی  بین المللــی 
بــا شــب یلــدا بــه  کــودکان و نوجوانــان هم زمــان 

ــود. ــزار می ش ــازی برگ ــورت مج ص

در ایــن دوره جشــنواره فیلــم »زنــان دورتمونــد - 
کرونــا از تاریخ  کــه به دلیل شــیوع بیمــاری  کلــن« 
کشــور  مــاه ســال جــاری در  تــا ۳۰ خــرداد   ۲۵
آلمــان بــه صــورت آنالیــن برگــزار می شــود، فیلــم 
کارگردانــی منیــژه حکمــت، تهیه  »بنــدر بنــد« بــه 
کنندگــی منیــژه حکمــت و مهشــید آهنگرانــی 
فراهانــی و پخــش بیــن المللــی شــرکت ایریماژ در 

بخــش اصلــی رقابتــی حضــور دارد.
فیلــم »بنــدر بنــد« در نوزدهمیــن حضــور بیــن 
جشــنواره هایی  در  شــرکت  از  پــس  المللــی، 
چــون تورنتــو، زوریــخ، میــل ولــی و … و دریافــت 
کلکتــه و جایــزه نتپــک  جایــزه بهتریــن فیلــم در 
در اولجــو، در ایــن رویــداد بیــن المللــی رقابــت 

می کنــد.
در فیلــم »بندربنــد« رضــا کولغانــی، امیــر حســین 
اهنگرانــی  پــگاه  و  موســوی  مهــال  طاهــری، 
ــان و  ــندگان، طراح ــروه نویس گ ــد و  کرده ان ــازی  ب
تولید ایــن فیلــم عبارت انــد از: فیلمنامــه: منیــژه 

کارگــردان هنــری:  حکمــت و مصطفــی زنــدی، 
فرهــاد فزونــی، مدیرفیلمبــرداری: ســجاد آورنــد، 
تدویــن: نویــد توحیدی، موســیقی متن: فرشــاد 
ــمی،  ــدا: ارش قاس ــب ص ــی و ترکی ــی، طراح فزون
گرافیــک: فرهــاد فزونــی، طــراح  طــراح صحنــه و 
نــدا نصــر، صدابــردار: محمــد حســین  لبــاس: 
جانشــین  عروجــی،  جعفــر  مدیرتولیــد:  کاوه، 
تولیــد:  پشــتیبانی  حکمــت،  داریــوش  تولیــد: 
کــپ  افــروز شــادکی، محصــول بامــداد فیلــم و 

فیلــم.

منتقد سینما:

امسال می خواهیم بیشتر روی حفظ ظاهر جشنواره 
کار کنیم تا محتوا

می خواهم زنده بمانم، همچنان پر مخاطب

تمدید فراخوان جشنواره بین المللی قصه گویی کانون تا پایان خرداد

»بندر بند« در جشنواره زنان 
دورتموند - کلن
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خبر

ــک  ــای پارالمپی ــران در بازیه کاروان ای ــت  سرپرس
 ۵۴ اعــزام  شــدن  قطعــی  بــه  اشــاره  بــا  توکیــو 
گفــت: تکلیــف ۱۲ ورزشــکار  ورزشــکار بــه توکیــو، 
اعزامی به ایــن بازیهــا ســه شــنبه هفتــه آینــده در 
کمیتــه  جلســه هیــات اجرایــی و هیــات رییســه 

ملــی پارالمپیــک مشــخص خواهــد شــد. 
گــو با ایســنا، اظهــار  گفــت و  هــادی رضایــی در 
کــه امــروز بــا حضــور نماینــدگان  کــرد: در نشســتی 

ســواری،  دوچرخــه  پاراتیرانــدازی،  رشــته های 
قایقرانــی، تکوانــدو و دوومیدانــی جهــت بررســی 
رکــورد ورزشــکاران پارالمپیکی ایــن رشــته ها بــرای 
اعــزام بــه توکیــو در محــل کمیتــه ملــی پارالمپیــک 
کســب  ــه رکوردهــای  ک ــه دلیل ایــن  ــزار شــد، ب برگ
بــا  از ورزشــکاران مطابــق  شــده توســط برخــی 
کمیتــه ملــی  سیاســت های پیــش بینــی شــده 
پارالمپیــک نبــود، بــه نتیجــه مثبتــی دســت پیــدا 

تکلیــف ۱۲  کــه  برای ایــن  گفــت:  نکردیــم. وی 
ورزشــکار پارالمپیکــی باقــی مانــده بــرای اعــزام بــه 
توکیــو مشــخص شــود، قرار اســت این هقتــه رکورد 
آنهــا مجــددا بــا دقت عمل بیشــتری مورد بررســی 
گــزارش نهایــی را بــه هیــات  قــرار بگیــرد و ســپس 
اجرایــی و هیــات رییســه کمیتــه ملــی پارالمپیک 

کنیــم. اعــام 
رضایــی جلســه هیــات اجرایــی و هیــات رییســه 
کمیتــه ملی پارالمپیک را ســه شــنبه هفتــه آینده 
کــرد و افزود: نتیجه پایانی برای  ۱۸ خــرداد عنــوان 
مشــخص شــدن تکلیف ۱۲ ورزشــکار پارالمپیکی 
باقــی مانــده برای اعزام به توکیو ســه شــنبه هفته 
آینــده پــس از جلســه هیــات اجرایــی و هیــات 
کمیتــه ملــی پارالمپیکــی نهایــی و اعــام  رییســه 

خواهــد شــد.
ــک  ــای پارالمپی ــران در بازیه کاروان ای ــت  سرپرس
کنون وضعیت  کرد: تا توکیو در پایان خاطرنشان 
۵۴ ورزشــکار بــرای اعــزام بــه پارالمپیــک توکیــو 
گــر کمیتــه ملــی پارالمپیــک  قطعــی شــده اســت، ا
در اعزام ورزشــکاران به توکیو مطابق سیاســت در 
نظــر گرفتــه شــده عمــل نکنــد و در برخی رشــته ها 
نگاه حمایتی داشــته باشــد، با ۶۶ ورزشــکار عازم 

توکیــو خواهیم شــد.

بالتکلیفی وضعیت اعزام ۱۲ ورزشکار پارالمپیکی به توکیو
گردان محــرم نویدکیــا در تیــم فوتبــال فــوالد  شــا
اردو  کــرج  کــردان  منطقــه  در  ســپاهان  مبارکــه 
خواهنــد زد.  تمرینــات تیــم صدرنشــین لیــگ برتــر 
ســپاهان این  مبارکــه  فــوالد  یعنــی  فوتبال ایــران 

روزهــا در اصفهــان پیگیــری می شــود و بازیکنــان در 
برخــی از روزهــا زیــر نظــر کادر فنــی دو جلســه تمریــن 
کادر فنــی، قــرار اســت  می کننــد. طبــق برنامه ریــزی 
گردان محــرم نویدکیــا در پایان ایــن هفتــه بــه  شــا
کــردان اردویــی شــبانه روزی برپــا  تهــران ســفر و در 
کننــد.    مدت ایــن اردو بــه احتمــال فــراوان دو هفته 
خواهــد بــود و تیم فوتبــال فوالد مبارکه ســپاهان در 
مــدت زمــان حضــورش در تهــران دو بازی دوســتانه 
ــا تیم هــای مــس رفســنجان و نســاجی مازنــدران  ب

کــرد. برگــزار خواهــد 
گردان محــرم نویدکیــا در حــال  گفتنــی اســت شــا
گل بهتــر در مقایســه بــا  حاضــر بــه لطــف تفاضــل 
پرســپولیس صــدر جــدول رده بندی در لیــگ برتر را 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ب

رئیــس ســابق هیــأت ورزش کارگــری اصفهان گفت: 
حــدود چهــار مــاه پیــش مــن بــا اختــاف یــک رأی به 
عنــوان رئیس جدید انتخاب شــدم، اصل صادقانه 
ماجــرا به این شــکل اســت کــه من گزینه اصلــی اداره 
کار و تعــاون  کل ورزش  و جوانــان و همچنیــن اداره 
اســتان برای ایــن ســمت نبــودم.  قاســم ســتاری 
گفت وگــو بــا فــارس، پیرامــون برگــزاری مجمــع  در 
کارگــری اســتان اصفهــان  فوق العــاده هیــأت ورزش 
و رأی مجمــع بــه برکنــاری اش بعــد از ۴ مــاه فعالیــت 
اظهــار داشــت: حــدود چهــار مــاه پیــش مــن بــا 
اختــاف یــک رأی بــه عنــوان رئیــس جدیــد انتخاب 
شــدم کــه اصــل صادقانــه ماجــرا به این شــکل اســت 
کل ورزش  و جوانــان و  گزینــه اصلــی اداره  کــه مــن 
همچنین اداره کار و تعاون اســتان برای این ســمت 
کارگــری اســتان  نبــودم. رئیــس ســابق هیــأت ورزش 
اصفهــان ادامــه داد: در طــول ســه مــاه گذشــته تمام 
کــه  تــاش خــود را انجــام دادم، ایــن در حالتــی اســت 
کارگــری بســیار وســیع اســت و حــدود چهــل  ورزش 
رشــته و دو ســوم جمعیــت اســتان اصفهــان را در بــر 
می گیــرد؛ در طــی چنــد ماه گذشــته کارشــکنی های 

گرفــت، باشــگاه  فراوانــی در فعالیــت مــن صــورت 
کار و ورزش در اختیــار هیــأت  کارگــران توســط اداره 
گرفتنــد. وی،  نبــود و بــه شــکلی ســخت افزار را از مــا 
ــای مختلــف  ــای تفاهم نامه ه ــا امض ــرد: ب ک ــه  اضاف
بــا هیأت هــای ورزشــی اســتان این خــأ را در شــرایط 
کرونایــی، عیــد نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان  ســیاه 
کــردم؛ امــا بــا عنوان اینکــه عملکــرد بنــده  برطــرف 
ضعیــف اســت و مشــکل اخاقــی و مالــی در بدنــه 
هیــأت وجــود دارد، اســتارت مجمــع فوق العــاده 
ســتاری  شــد.  زده  کار  و  ورزش  اداره  توســط 
ــتم  ــی داش ــی و اخاق ــکل مال ــر مش گ ــرد: ا ک ــریح  تش
دســتگاه های نظارتــی قطعــا وارد عمــل می شــدند؛ 
احســاس می کنم ایــن جریــان بعــد سیاســی دارد 
بــدون  بــه مــن وارد شــده  کــه  و تمامی اتهاماتــی 
مســتندات بوده اســت. رئیس ســابق هیأت ورزش 
کارگری اســتان اصفهان افزود: اداره بازرســی اســتان 
کل ورزش  و جوانــان مبنــی بــر  مکاتباتــی را بــا اداره 
ارائــه مســتندات تخلــف و همچنیــن عــدم برگــزاری 
مجامــع فوق العــاده انجــام داد ولــی از ســوی اداره 
کل ورزش  و جوانان ایــن مکاتبــات بی جــواب مانــده 

اســت.

بــا دعــوت یــک بازیکــن جدیــد بــه اردوی تیــم 
ملــی حــاال رقابــت ویــژه ای در ســمت راســت خــط 
کادرفنــی  کار  گرفتــه و  دفاعــی تیــم ملــی شــکل 
گزینــه نهایــی بســیار پیچیــده و  بــرای انتخــاب 

دشــوار اســت.
کــه  گــزارش »ورزش ســه« بامــداد امــروز بــود  بــه 
ســیامک نعمتی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس 
در توییتــر خبــر از دعــوت خــود بــه اردوی تیــم 
کــه بایــد از دبــی خــود را بــه  گفــت  ملــی داد و 
گردان  تهــران برســاند و از آن جــا بــه جمــع شــا
از  دعــوت  شــود؛  اضافــه  کیــش  در  اســکوچیچ 
ــه منامــه، غیرمنتظــره  نعمتــی در آســتانه ســفر ب
بــود و مشــخص نیســت مصدومیــت بازیکنــی 
ــا اســکوچیچ بــه دنبــال  باعث ایــن اتفــاق شــده ی
محــک زدن بازیکــن پرســپولیس پیــش از تعییــن 

لیســت نهایــی اســت.
ســیامک نعمتــی در اردوهــای قبلــی در پســت 
کــه بــا  گرفتــه شــد، پســتی  کار  دفــاع راســت بــه 
آن در باشــگاه پیــکان بــه فوتبال ایــران معرفــی 
شــد و هم چنیــن در ایــن فصــل از ســوی یحیــی 
گل محمــدی بارهــا در آن جــا بــه میــدان رفتــه 
در  هــم  منامــه  در  برای این کــه  نعمتــی  اســت؛ 

ســمت راســت خــط دفاعــی تیــم ملــی بخواهــد 
صــادق  دارد.  جــدی  رقیــب  ســه  بگیــرد،  قــرار 
محرمــی، دانیــال اســماعیلی فر و جعفر ســلمانی.

عاقــه  مــورد  بازیکنــان  از  یکــی  محرمی کــه 
در  بارهــا  و  مــی رود  شــمار  بــه  اســکوچیچ 
مصاحبه هــای خــود او را بــه عنــوان دفاع راســت 
کــرده، پــس از گذرانــدن دوران  تیــم ملــی معرفــی 
ــه تیــم ملــی اســت؛  کمــک ب مصدومیــت آمــاده 

در  درخشــش  از  پــس  اســماعیلی فر  دانیــال 
کامــل  ترکیــب ســپاهان بــا آمادگــی 

ملــی  تیــم  اردوی  بــه  را  خــود 
رســانده اســت. جعفــر ســلمانی 

هــم ســورپرایز فهرســت تیــم 
بــا  و  مــی رود  بــه شــمار  ملــی 
حضــور نعمتــی، حــاال رقابــت 
ســه  میان ایــن  ســنگینی 
دادن  نشــان  بــرای  بازیکــن 
بــه  خــود  آمادگــی  ســطح 

کادرفنــی در جریــان خواهد بود. 
کــه احتمــاال دارد اســکوچیچ از  البتــه 

ســلمانی در پســتی دیگــر در ترکیــب تیــم 
کنــد. اســتفاده  خــود 

با این حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد 

از  از نعمتــی  گهانــی  نا ســرانجام دلیــل دعــوت 
کادرفنــی تیــم ملی چــه بوده و اســکوچیچ  ســوی 
چــه برنامــه ای بــرای ســمت راســت خط 
می خواهــد  تیمــش  دفاعــی 
کنــد و بــا توجــه  پیاده ســازی 
کــه در اختیــار  بــه مهره هایــی 
تیــم  ترکیــب  چگونــه  دارد، 
ملــی فوتبال ایــران را چینــش 

کــرد. خواهــد 

نزدیــک بــه ۵۰ هــوادار در ورزشــگاه المپیــک جزیــره 
کیــش دقایقــی تمریــن تیــم ملی ایــران را از نزدیــک 
شــاهد بودنــد. جلســات تمرینــی تیــم ملــی فوتبــال 
ــی  ــه ورزش ــش، در مجموع کی ــره  ــورمان در جزی کش

المپیک ایــن جزیــره برگــزار شــد.
کادر فنــی تیــم ملــی یــک ســاعت پیــش از ورود   *
بازیکنــان در زمیــن چمــن حاضــر شــده بودنــد تــا 
ُکنزهــای تمرینــی  کتیکــی را بــا موانــع و  تمرینــات تا

ــد. کنن ــاده  آم
* در لحظاتــی از زمــان باقیمانــده تــا آغــاز تمریــن، 
کار  گان اسکوچیچ و وحید هاشمیان با یکدیگر  درا
کــه بیــن ســرمربی و مربی تیم  بــا تــوپ انجــام دادنــد 

ُکری خوانــی نیــز جــاری بــود. ملــی، رقابــت و 
ــد تیــم ملــی در ابتــدای  ــم باقــری مربــی جدی کری  *
تمریــن، ملی پوشــان را بــا حــرکات کششــی گــرم کرد 

کتیکــی شــوند. تــا آنهــا آمــاده تمرینــات تا

* پس از این بخش، اســکوچیچ تمرینات را با ســایر 
ــوپ و  ــا ت کار ب ــه  ک گرفــت  ــر نظــر  دســتیاران خــود زی

کوتــاه، بخشــی از ایــن تمریــن بــود. پاســکاری 
کار ملی پوشــان،  گذشــت دقایقــی از آغــاز  * پــس از 

تمرینــات اصلــی پشــت درهــای بســته برگــزار شــد.
* وحیــد امیری هافبــک تیــم ملی ایــران در تمریــن 
امــروز بــه صــورت اختصاصــی تمریــن کرد کــه به نظر 
کــه چنــدان  می رســید او دچــار مصدومیتــی شــده 

جــدی نیســت.
* نزدیــک بــه ۵۰ هــوادار در ورزشــگاه المپیک جزیره 
کیــش دقایقــی تمریــن تیــم ملی ایــران را از نزدیــک 
کــه آنهــا نیــز پــس از پایــان مهلــت  شــاهد بودنــد 
کردند. ایــن  تــرک  را  ورزشــگاه  رســانه ها،  حضــور 
هواداران همچنان پشــت درهای ورزشــگاه ماندند 

ــه دیــدن ملی پوشــان شــوند. ــا موفــق ب ت
* اعضای ایــن تیــم امــروز دوشــنبه عــازم بحریــن 

خواهنــد شــد.

بــا شکســت تیــم فوتبــال فــوالد خوزســتان جایــگاه 
تیــم ذوب آهــن اصفهــان در جــدول رده بنــدی 
ــه از هفتــه بیســت و  ــدار معوق ــد. دو دی ــر ش ــرزان ت ل
ــتم  ــنبه هش ــروز ش ــران ام ــر فوتبال ای ــگ برت ــم لی یک
خردادمــاه ۱۴۰۰ پیگیــری شــد. در دربــی تبریــز دو 
کتــور و ماشــین ســازی تبریــز بــه مصــاف هــم  تیــم ترا
گردان رســول  کــه در پایان ایــن مســابقه شــا رفتنــد 
خطیبــی موفــق بــه شکســت حریــف خــود شــدند.

ســامان  دیــدار  در ایــن  را  کتــور  ترا تیــم  گل هــای 
فخردینــی  میــاد  و   ۳۴ دقیقــه  جهــان  نریمــان 
کتوری هــا فاتــح  ــا ترا دقیقــه ۷۵ بــه ثمــر رســاندند ت

کتــور بــا ۳۳   دربــی تبریــز شــوند. با ایــن نتیجــه ترا
امتیــاز بــه رده ششــم جــدول رده بنــدی صعــود 
کــرد، ماشــین ســازی تبریــز نیــز پس ایــن باخــت بــا ۱۱ 
امتیــاز همچنان در قعر جدول مانــد. در دیگر دیدار 
معوقه از هفته بیست و یکم لیگ برتر سایپا تهران 
ــه نارنجی پوشــان  ک ــود  ــان فــوالد خوزســتان ب میزب
موفــق شــدند بــا نتیجــه دو بــر یــک میهمــان خــود 
را  ســایپا  گل هــای  کننــد.  بدرقــه  شکســت  بــا  را 
در ایــن مســابقه توســط مجیــد علیــاری دقیقــه ۷۶  
و مهــرداد حیــدری دقیقــه ۸۸ بــه ثمــر رســید، تــک 
گل فوالد تیز توســط فرشــاد احمد زاده دقیقه ۱+۹۰ 
وارد دروازه ســایپا شــد. با ایــن پیــروزی ســایپا ۲۵ 
امتیــازی شــد و همچنــان در رده ســیزدهم جــدول 
گردان نکونــام  لیــگ برتــر باقــی مانــد. شکســت شــا
کــرد، زنــگ  عــاوه بر اینکــه فوالدی هــا را ناراحــت 
خطــر را بــرای ســقوط ذوب آهــن اصفهــان بــه صــدا 
کــه ســایپا با ایــن پیــروزی خــودش را بــه  درآورد چرا
نوعی از تیم های قعرجدولی ماشــین ســازی، ذوب 

ــرد. ک ــدران جــدا  آهــن و نســاجی مازن
فــوالد خوزســتان ۳۱ امتیــازی با ایــن شکســت روی 

پلــه هفتــم جدول ایســتاده اســت.

کردان کرج سپاهانی ها در اردوی 

گزینه  اداره کل ورزش و کار نبودم:

گفته های رئیس برکنارشده هیأت ورزش کارگری  نا
اصفهان 

صادق بعد از آن مصدومیت، سلمانی پس از آن نمایش؛

نعمتی رسید؛ رقابت راست ملی داغ تر شد

گزارش تمرین تیم ملی فوتبال در جزیره کیش

شکست فوالد خوزستان جایگاه ذوب آهن را 
کرد لرزان تر  گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

کســب  بــرای  اصفهــان  ســپاهان  فوتبــال  تیــم 
برتــر فوتبــال  لیــگ  ششــمین قهرمانــی خــود در 
نیازمنــد تمرکــز بــاال و ممارســت بازیکنــان با کیفیت 

خــود بــا هدایــت محــرم نویدکیاســت. 
تیــم فوتبــال ســپاهان برخــاف فصــل قبل  تــا پایان 
هفتــه ۲۳ در فصــل جــاری توانســت بــا هدایــت 
کنــد و بــا  محــرم نویدکیــا نتایــج درخشــانی را کســب 
ــر در صــدر جــدول  گل باالت ــا تفاضــل  ۴۸ امتیــاز و ب

گیــرد. لیــگ برتــر جــای 
ــه ســپاهان در  ک ــرد  ک ــوان به ایــن نکتــه اشــاره  می ت
فصــل جــاری لیــگ برتــر از انســجام و هماهنگــی 
تیمی خوبــی در همــه نقــاط برخــوردار اســت و بــا 
امیــد دارد  ششــمین  کــه دارد  بازیکنــان خوبــی 
نصــف  دیــار  فوتبــال  هــواداران  بــرای  را  قهرمانــی 

جهــان بــه ارمغــان بیــاورد.
ســپاهان با کســب پنج مقام قهرمانی در دوره های 
لیــگ  چهاردهــم  و  یازدهــم  دهــم،  نهــم،  دوم، 
برتــر، بعــد از پرســپولیس دومیــن تیــم پرافتخــار در 
حســاب  بــه  فوتبال ایــران  برتــر  لیــگ  مســابقات 

می آیــد.
بــه غیــر از موضــوع قهرمانــی ســپاهان بــه طــور قطــع 
در فصــل آینــده لیگ قهرمانان آســیا به عنوان یکی 

از نمایندگان ایــران حضــور خواهد داشــت.
باقــی  دیــدار   ۷ جهــان  نصــف  پوشــان  طایــی 
مانــده در لیــگ برتــر دارنــد و بــرای موفقیــت بایــد بــا 
کامــل، تمرکــز بــاال و بــه دور از حاشــیه   هوشــیاری 
پیــاده  زمیــن  در  را  مربیــان  فنــی  کتیک هــای  تا
کننــد تــا بتواننــد بــا توجــه بــه توانمنــدی بازیکنانــی 
همچون ســجاد شــهبازارده، محمدرضا حســینی، 
ســروش رفیعی، محمد محبی، دانیال اســماعیلی 
فــر و بــا تجربــه هماننــد احســان حــاج صفــی بــه 

هــدف خــود برســند.
کارشــناس فوتبال و مربی ســابق  حســین چرخابی 
کــه در  ســپاهان اظهــار داشــت: مهمتریــن نکتــه ای 
کــرد،  فصــل جــاری می تــوان در ســپاهان مشــاهده 
کــه نویدکیــا بــه خوبــی  دوری از حاشــیه تیمی اســت 

کنــد. کنتــرل  توانســت این موضــوع را 
بــا  بــازی  از  برتــر  لیــگ  قبــل  فصــل  گفــت:  وی 
پرســپولیس حاشــیه ها بــرای تیــم ســپاهان شــروع 
شــد و باعث شــد این تیم از قهرمانی و حتی کســب 

ســهمیه آســیا دور بمانــد و لطمــه بخــورد.
مربــی ســابق ســپاهان بــا بیان اینکــه نویدکیــا مربــی 
باهوشــی اســت و تفکرات فنی حرفه ای دارد افزود: 
ــه  ــاری ب ــل ج ــپاهان را  در فص ــت س ــا توانس نویدکی

کنــد. کنــد و بــه قهرمانــی نزدیــک  خوبــی هدایــت 
وی بــا بیان اینکــه در فصل جاری ســپاهان شــانس 
زیــادی بــرای قهرمانــی در لیــگ برتــر دارد تصریــح 
ــز باالســت و ایــن تیــم  ــرد: شــانس پرســپولیس نی ک
نیز مانند ســپاهان بازی های درخشــانی ارائــه داده 

اســت.
چرخابــی شــانس پرســپولیس و ســپاهان را بــرای 
کــدام ۴۰ درصــد ارزیابــی  ــی هــر  ــه قهرمان رســیدن ب
مثــل  تیم هــا  نیــز ســایر  گفــت: ۲۰ درصــد  و  کــرد 
اســتقال شــانس قهرمانــی دارنــد ولی ایــن ۲ تیم به 

قهرمانــی نزدیک تــر هســتند.
تیــم  بیان اینکــه  بــا  فوتبــال  پیشکســوت  ایــن 
لیــگ  آینــده  یقیــن در فصــل  بــه طــور  ســپاهان 
افــزود:   داشــت  خواهــد  حضــور  آســیا  قهرمانــان 
امیــدوارم تیــم ســپاهان در ۷ دیــدار باقــی مانــده نیــز 
کار کنــد و با کســب قهرمانی  خوشــحالی  بــه خوبــی 
هــواداران پرشــور و مردمی خــود را بــه همــراه داشــته 
کنــون بــا ۴۸  باشــد. تیــم فوتبــال ســپاهان هــم ا
گل  امتیــاز همــراه بــا پرســپولیس بــه دلیــل تفاضــل 
ــر فوتبال ایــران قــرار  بهتــر در صــدر جــدول لیــگ برت
گذشــته ۱۴ برد، ۶ مســاوی و ســه  دارد و از ۲۳ بازی 

باخــت داشــته اســت.
ــاد محمــود حریــری  ــده ی در ســال ۱۳۳۲ توســط زن
باشــگاهی در اصفهــان به نــام ) شــاهین ( راه اندازی 
شــد و در ســال ۱۳۴۶ بــا توجــه بــه انحــال باشــگاه 

تغییــر  ســپاهان  بــه  تهــران  در  شــاهین  ورزشــی 
نــام داد. از اوایــل ســال ۱۳۷۲ ایــن باشــگاه تحــت 
گرفــت و  ــرار  ــه ســیمان ســپاهان ق کارخان حمایــت 
با نام » باشــگاه فرهنگی ورزشــی ســیمان ســپاهان 
» بــه فعالیــت خــود ادامــه داد و  در ســال ۱۳۷۹ و 
پــس از یــک دوره رایزنی گســترده توســط مســووالن 
ــه اصفهــان،  اســتان و توافــق مجتمــع فــوالد مبارک
کــه بــه  » باشــگاه فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــه » 
عنــوان یــک باشــگاه ســازمان یافتــه در اصفهــان از 
ســال ها قبــل فعالیــت می کــرد تیم فوتبال ســپاهان 
فعالیت هــای  تــا  داد  قــرار  خــود  پوشــش  زیــر  را 
باشــگاه فرهنگــی  نــام  بــا  آن  فرهنگــی و ورزشــی 

ــد. ــه ســپاهان ادامــه یاب ــوالد مبارک ورزشــی ف
فوتبــال،  ورزشــی  رشــته های  در  باشــگاه  ایــن 
هندبال، کاراته، شــطرنج، شــنا، بســکتبال، جودو، 
تیر انــدازی معلــوالن و جانبــازان، والیبــال، تکواندو، 
ژیمناســتیک،  بــرداری،  وزنــه  میــز،  روی  تنیــس 
قســمت  در  کوهنــوردی  و  کشــتی،دومیدانی 
ــه،  کارات ــال، بســکتبال،  مــردان و رشــته های هندب
شــنا،  میــز،  روی  تنیــس  شــطرنج،  بدمینتــون، 
فوتســال و آمادگــی جســمانی در قســمت بانــوان 

می کنــد. فعالیــت 
کســب پنــج قهرمانــی  بعــداز  ســپاهان اصفهــان بــا 
در  را  قهرمانــی  تعــداد  بیشــترین  پرســپولیس 
مســابقات لیــگ برتــر فوتبال ایــران بــه دســت آورده 
اســت و موفــق شــده اســت بــرای اولین بــار ســه دورٔه 
متوالــی بــه مقــام قهرمانــی دســت یابــد و بــه فینــال 
ــان  ــام باشــگاه های جه ــیا و ج ــان آس لیــگ قهرمان

کنــد. راه پیــدا 

لیگ برتر فوتبال؛

دور خیز سپاهان اصفهان 
برای ششمین قهرمانی در لیگ برتر فوتبال

گزارشربخ

مدیر روابط عمومی باشــگاه فرهنگی ورزشــی فوالد 
گفــت: امــروز در عصــر ارتباطــات  مبارکــه ســپاهان 
بــه ســر می بریــم و بــا توجــه بــه نــوع مســئولیتی 
بخــش  عمومی اســت، این  روابــط  برعهــده  کــه 
مهمتریــن واحــد هــر ســازمان دولتــی بــه شــمار 
گفت وگــو با ایراســین در  می آیــد. علــی ناظــری در 
خصــوص نقــش روابــط عمومــی در ســازمان اظهــار 
کــرد: روابــط عمومی یــک علــم و از ارکان اصلــی در 
ــه  ــازمان را ب ــا س ــتگاه ی ــه دس ک ــازمانی اســت  هــر س
هــم پیونــد می دهــد. در واقــع روابــط عمومی رونــد 
اجــرای برنامه هــای سیســتم را تســریع می کنــد. در 
همیــن راســتا مدیــر روابــط عمومی مشــاور و امیــن 
کارکنان در ارتباط است.  مدیرعامل بوده و با تمام 
مدیر روابط عمومی باشــگاه فرهنگی ورزشــی فوالد 
مبارکــه ســپاهان درخصــوص اقدامــات برجســته 
فرهنگــی  باشــگاه  گفــت:  نیــز  ســپاهان  باشــگاه 
پلتفرم هــای  در  ســپاهان  مبارکــه  فــوالد  ورزشــی 
از  یکــی  مختلــف فضــای مجــازی فعالیــت دارد؛ 
بزرگتریــن ســرمایه های این این باشــگاه، هــوادارن 
هســتند، بنابرایــن مــا بــرای حفــظ ســرمایه انســانی 
خــود، در زمینــه تولیــد محتــوا، مخاطــب شناســی 
و افــکار ســنجی اقدامــات خوبــی انجــام داده  ایــم 
و تعــداد اعضــای فعــال در پیــج رســمی در باشــگاه 
را بــه ۱۸۵ هــزار نفــر رســاندیم و برنامــه داریم ایــن 
تعــداد بــه باالترین مرحله برســد. همچنین بخش 
روابــط عمومــی در جهــت انتشــار اخبــار و... در دیگــر 
ســروش  و  بومی مانند ایتــا  اپلیکیشــن های ایرانی 

نیــز فعالیــت دارد.
فعالیت باشگاه سپاهان در رشته های ورزشی 

مختلف
وی بــا اشــاره بــه لــزوم توجــه ویــژه بــه ورزش بانــوان 
گفــت: فعالیــت باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ســپاهان 
تنهــا بــه رشــته ورزشــی فوتبــال محــدود نمی شــود. 
مــا در چندیــن رشــته دیگــر نیز بــا درایــت مدیرعامل 
محتــرم شــرکت فــوالد مبارکــه و مدیرعامــل محتــرم 

باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان در بخــش بانــوان 
گرفتــه اســت. علــی  گــذاری صــورت  نیــز ســرمایه  
ناظــری ادامــه داد: رویدادهــای مربــوط بــه باشــگاه 
فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــه ســپاهان، مســائل 
صــورت  بــه  و...  فرهنگــی  و  اجتماعــی  ورزشــی، 
ــده روی بســتر فضــای مجــازی پخــش می شــود  زن
کــه کامــا رایــگان اســت. همچنیــن اولیــن اســتودیو 
اختصاصــی باشــگاه فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکه 
کنــار ورزشــگاه  ســپاهان نیــز در ســالن ۲۵ آبــان در 
بروزتریــن  کــه  اســت  شــده  جهان ایجــاد  نقــش 
گفتــه مدیــر روابــط  کشــور اســت. بــه  اســتودیوها در 
ارتباطــات  حــوزه  در  ســپاهان،  عمومی باشــگاه 
کت  بیــن  الملــل مطابــق بــا تدبیــر جنــاب آقــای ســا
باشــگاه های  بــا  باشــگاه  محتــرم  مدیرعامــل 
کــه می تــوان بــه  کردیــم  بــزرگ دنیــا ارتبــاط برقــرار 
اســپانیا، اینترمیان ایتالیا،  والنســیای  بارســلونا، 
کــرد؛  کــی ژاپــن و... اشــاره  کاوازا زنیــت روســیه و 
ــا  ــزرگ دنی ــگاه های ب ــدادی از باش ــا تع ــن ب همچنی
عقــد خواهرخواندگــی داریــم. در ایــن رابطــه با برخی 
دیگــر از باشــگاه های مطــرح جهــان بــرای تبــادل 
اطاعــات در تمامی حوزه هــای مرتبــط بــا فعالیــت 
باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان در حال رایزنی بوده 
و در آینــده قراردادهــای خواهرخواندگی جدیدی با 

ــرد. ک ــا امضــا خواهیــم  بهتریــن باشــگاه های دنی
سرمایه اصلی باشگاه؛ هواداران هستند

افــزود:  ســپاهان  عمومی باشــگاه  روابــط  مدیــر 
کت  ســا آقــای  جنــاب  مثبــت  بســیار  دیــدگاه  بــا 
در  ســپاهان  مبارکــه  فــوالد  باشــگاه  مدیرعامــل 
ــز فعالیت هــای بســیار  بخــش فرهنگــی باشــگاه نی
فرهنگــی  اقدامــات  جملــه  از  داشــته  ایم  خوبــی 
گرفتــه نصــب ســردیس ســردار  اجتماعــی صــورت 
کشــور  ملــی  قهرمــان  ســلیمانی  قاســم  شــهید 
ــان  ــش جه ــگاه نق ــامی در ورزش ــران اس عزیزمان ای
کشــوری  کــه بــا حضــور مدیــران اســتانی و  اســت 

انجــام شــد.

مدیرعامــل باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان در 
مراســم رونمایــی از ســردیس مرحــوم حریــری 
گفــت: ورزشــگاه ۷۵ هــزار نفــری نقــش  و یــاوری 
ــی بعــد از انقــاب  جهــان بزرگتریــن پــروژه فوتبال
کــه با آخرین اســتانداردها توســط  اسامی اســت 
مــردان بــزرگ شــرکت فــوالد مبارکــه و مدیــران 
بــه  شــرکت  گذشــته این  ســال های  محتــرم 
کشــور در  خدمــت ورزش ملــی و بیــن المللــی 

آمــده اســت.
محمــود  مرحــوم  ســردیس  از  رونمایــی  آییــن 
گذار باشــگاه ســپاهان و مرحوم  حریــری، بنیــان 
باشــگاه  پیشکســوت این  یــاوری،  محمــود 
عصــر امــروز شــنبه ۸ خــرداد مــاه و از ســاعت ۱۸ 
در ورزشــگاه نقــش جهــان برگــزار شــد. رســول 
کربکنــدی، حســین چرخابــی، رســول برزمهری، 
پیشکســوتان این  از  پطروســیان  ک  آرمنــا
کت، محــرم نویدکیــا،  باشــگاه، محمــد رضــا ســا
کادرفنــی  کریمــی از  مرزبــان، محمــود  علیرضــا 
تیــم فوتبــال بزرگســاالن ســپاهان، محمدرضــا 
محمــود  گرد  شــا و  تیــم  بازیکن ایــن  حســینی 
یــاوری در تیــم فجرسپاســی، مســعود تابــش، 
مدیــران  از  ترابیــان  محمــد  و  نیکفــر  منوچهــر 
اســبق باشــگاه ســپاهان، امیرحســین بانکی پور 
نماینده مجلس و چند تن از مدیران اســتانی و 

لشــگری در ایــن مراســم حضــور داشــتند.
در ابتدای ایــن مراســم بــه مناســبت روز فرهنــگ 
اجــرای  بــه  رشــته  ورزشــکاران این  پهلوانــی 

پرداختنــد. پهلوانــی  رشــته  حرکات ایــن 
فوالد مبارکه نماد عینی مسئولیت های 

اجتماعی است
کت، مدیرعامــل باشــگاه فــوالد  محمــد رضــا ســا
کــرد:  مبارکــه ســپاهان در آغاز ایــن مراســم اظهــار 
امــروز در تقویــم بــه عنــوان روز فرهنــگ پهلوانی و 
گرفتــه اســت و بــه همیــن  ورزش زورخانــه ای نــام 
ــت دو  ــل و بزرگداش ــه تجلی ــم ب ــبت تصمی مناس
تــن از چهره هــای شــاخص ســپاهان و شــاهین؛ 

گرفتیــم. محمــود حریــری و محمــود یــاوری 
راســتا ســردیس هــر دو  افــزود: در همیــن  وی 
گردان زیــادی را در جامعــه  کــه شــا پیشکســوت 
نقــش  ورزشــگاه  در  دادنــد،  پــرورش  فوتبــال 
جهــان نصــب و بــرای همیشــه بــه یــادگار قــرار 

شــد. داده 
اســتانداردها  کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  کت  ســا
و  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  بزرگ مــردان   توســط 
باشــگاه  گذشــته  ســال های  محتــرم  مدیــران 
فوالدمبارکــه، مدیــران و معاونین ایــن مجموعــه 
کشــور  بــه خدمــت ورزش ملــی و بیــن المللــی 
در آمــده امــا افتخــار ویــژه ای بــر ســینه ورزشــگاه 
مــرد  تندیــس  آن  و  میدرخشــد  نقش جهــان 
ــرد  ــزرگ م ــامی، ب ــاب اس ــی انق ــزرگ بین الملل ب
مبــارزه بــا تروریســم، قهرمان انقــاب بین المللی 
قاســم ســلیمانی  اسامی شــهید ســردار حــاج 
کــه همچــون نگینــی در نقــش جهــان  اســت 
بــرای همیشــه بــه امانــت نهــاده شــده و پیــام 
بــرادری، تــاش، غیــرت و همت را به ورزشــکاران 

شایســته مــا می دهــد.
کت افزود: مدیرعامان ســابق باشــگاه فوالد  ســا
مبارکــه ســپاهان جنــاب آقایان هاشــم رضایی، 
باقریــان،  طاهــری،  نیکفــر،  ترابیــان،  تابــش، 
خلیلیــان، رحیمــی، فــرود احمــدی و تــاج بــدون 
مختلف ایــن  موفقیت هــای  مســیر  در  شــک 
باشــگاه نقــش برجســته داشــته اند و از حضــور 
ــگزارم.  ــه سپاس ــزان صمیمان ــن عزی ــی از ای جمع
نقــش  نفــری  هــزار   ۷۵ ورزشــگاه  افــزود:  وی 
ــی بعــد از انقــاب  جهــان بزرگتریــن پــروژه فوتبال
کــه با آخرین اســتانداردها توســط  اسامی اســت 
مــردان بــزرگ شــرکت فــوالد مبارکــه و مدیــران 
و  مبارکــه  فــوالد  گذشــته  ســال های  محتــرم 
خدمــت  بــه  مجموعــه  محترم ایــن  مدیــران 
کشــور در آمده اســت. ورزش ملــی و بیــن المللــی 

مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه اصفهان: 

باشگاه سپاهان تنها یک باشگاه ورزشی نیست
مدیرعامل باشگاه سپاهان در مراسم رونمایی از سردیس دو اسطوره این 

باشگاه مطرح کرد؛  

ساخت بزرگترین پروژه فوتبالی بعد از انقالب 
اسالمی به همت شرکت فوالد مبارکه

خبرخبر
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معــاون وزیــر بهداشــت و رییــس ســازمان غــذاودارو 
کســن آنفلوانــزا ســاخت داخــل در مرحلــه  گفــت: وا
مطالعــات بالینــی اســت و امســال بخــش مهمــی از 
کســن مــورد نیــاز، از طریــق تولیــد داخــل تامیــن  وا
می شــود. محمدرضــا شــانه ســاز بــا بیان اینکــه از 
گذشــته بســیاری از دارو هــای جدیــد  ســال های 
کشــور های  بــا  همــگام  و  ســرعت  بــه  نیــاز  مــورد 
پیشــرفته در داخــل تولید شــده اســت، عنــوان کرد: 
در دوره کرونا، ایــن امــر بیــش از گذشــته مــورد توجــه 
گرفتــه و تمامی دارو هــای مــورد نیــاز بیمــاران  قــرار 
ــه  ــا اشــاره ب در داخــل تولیــد می شــود. شــانه ســاز ب
ــا وجــود  گفــت: ب ــد ســازمان غــذا و دارو  اقــدام جدی
کــه مانــع بزرگــی در روال  تحریم هــای ظالمانــه ای 
در  امــا  کــرد،  ســازمان ایجاد  برنامه هــای  عــادی 

راســتای حمایــت از تولیــد داخــل، از بحــث کیفیــت 
کیفیــت  گیــری تمــام،  ــا ســخت  غافــل نشــدیم و ب
دارو هــای تولیــد داخــل را مــورد ارزیابــی قــرار دادیــم.

گرفتــه در  وی افــزود: طبــق برنامــه ریــزی صــورت 
کشــور تــا پایــان  زمینــه انســولین قلمی مــورد نیــاز 
از  ولــی  می رســیدیم،  خودکفایــی  بــه  بایــد   ۱۴۰۰
ــه دلیــل مشــکالت تامیــن و انتقــال ارز و از  طرفــی ب
طرفــی هــم بــه دلیل اینکــه دســتگاه های مــورد نیــاز 

کابــردی( اســت؛  تولید ایــن دارو هــا Dual use ۲ )دو 
ــا اختــالل  ــد تهیه ایــن دســتگاه ها را ب تحریم هــا رون
کارخانه  کرده اســت، البته در حال حاضر ۳  مواجه 
داروســازی در زمینــه تولیــد قلــم انســولین فعالیــت 
کــه همچنــان بــرای انتقــال پــول و خریــد  دارنــد 
ــا چالــش  دســتگاه ها و تجهیــزات مــورد نیازشــان ب
جــدی مواجــه هســتند، ولــی بــه لطــف خداوند این 
ع وقــت حــل و فصل می شــود. موضــوع هــم در اســر
کســن  وا بیان اینکــه  بــا  بهداشــت  وزیــر  معــاون 
کشــور تولیــد شــده  آنفلوانــزا بــا موفقیــت در داخــل 
می کنــد،  طــی  را  بالینــی  مطالعــات  مراحــل  و 
کســن آنفلوانــزای مــورد  افــزود: بخــش مهمــی از وا
کشــور در ســال جــاری از طریــق تولیــد داخــل  نیــاز 
کــه حاصــل تــالش فرزندان این  تامیــن خواهــد شــد 

مملکــت و همیــن مــردم اســت.

کسن آنفلوانزا در مرحله مطالعات بالینی تولید وا

بــرای اولیــن بــار در جهان، دانشــمندان دانشــگاه 
کســیژن خــون را در  ساســکس انگلیــس، ســطح ا
ــی  ــات تجرب ــرده و اثب ک ــت  ــپ ثب ــه هیپوکام ناحی
ارائــه دادنــد کــه چرا ایــن منطقــه کــه معمــوال مرکــز 
حافظــه مغــز نامیــده می شــود، در برابــر آســیب و 
دژنراســیون پیش ســاز آلزایمر آســیب پذیر اســت.
ناحیــه،  حساســیت این  دلیــل  درک  بــرای 
محققــان دانشــگاه ساســکس، تحت سرپرســتی 
دکتر کاترین هال از دانشــکده روانشناســی و علوم 
اعصاب ایــن دانشــگاه، فعالیــت مغــز و جریــان 
کردنــد؛  خــون را در هیپوکامــپ موش هــا بررســی 
محققــان ســپس بــا اســتفاده از شــبیه ســازی ها 
کســیژن تامیــن  ــه میــزان ا ک ــد  کردن پیــش بینــی 
شــده بــه نورون هــای هیپوکامــپ در دورترین حد 
کافی اســت که ســلول ها  از رگ هــای خونــی فقــط 

کننــد. کار  بتواننــد بــه طــور طبیعــی 
ارشــد روانشناســی  کاترین هــال، مــدرس  دکتــر 
یافته هــا  دانشــگاه ساســکس می گوید: ایــن  در 
ــگیرانه  ــات پیش ــتجوی اقدام ــی در جس گام مهم
می دهــد  نشــان  زیــرا  اســت،  آلزایمــر  درمــان  و 
ممکــن  هیپوکامــپ  در  خــون  جریــان  افزایــش 
اســت واقعــا در جلوگیــری از بــروز آســیب موثــر 
کــه افزایــش جریــان  گــر درســت باشــد  باشــد. ا
خــون در هیپوکامــپ در محافظــت از مغــز در برابــر 
بیماری هایــی ماننــد آلزایمــر مهــم اســت، این امــر 
اهمیــت بیشــتری را بــرای ورزش منظــم و رژیــم 

مــدت  بــرای ســالمتی طوالنــی  کلســترول  کــم 
می کنــد. مغز ایجــاد 

می کنیــم  فکــر  مــا  می افزایــد:  ادامــه  در  هــال 
هیپوکامــپ در یــک حوضــه آبریــز وجــود دارد. 
در حالــت عــادی تقریبــا خــوب اســت، امــا وقتــی 
ــان خــون مغــز  کاهــش جری ــرای  اتفــاق دیگــری ب
بــه  هیپوکامــپ  در  کســیژن  ا ســطح  می افتــد، 
کار ســلول های  کــه  کاهــش می یابــد  ســطوحی 
زود  کاهــش  زیــرا  می کنــد،  متوقــف  را  عصبــی 
کــه  می شــود  باعــث  خــون  جریــان  هنــگام 

نکنــد. کار  درســت  هیپوکامــپ 
کــه شــما را در معــرض  او می گویــد: همــان عواملــی 
ــرار می دهــد احتمــال ابتــال  ــه قلبــی ق خطــر حمل
بــه زوال عقــل را بیشــتر می کند. ایــن بــدان دلیــل 
کــه مغــز مــا بــرای تامیــن انــرژی بــه شــکل  اســت 
کســیژن و گلوکــز به جریــان خون کافی نیــاز دارد،  ا
بنابرایــن ســلول های مغــز می تواننــد بــه درســتی 
ــد  ــد مــواد زائ ــان خــون می توان ــرا جری کننــد زی کار 
ماننــد بتــا آمیلوئیــد را که در بیمــاری آلزایمر جمع 

کنــون مــا می خواهیــم  کنــد. ا ک  می شــوند، پــا
کــه آیــا جریــان خــون پاییــن و میــزان  کنیــم  کشــف 
کســیژن در هیپوکامــپ باعث ایجــاد تجمــع بتــا  ا
آمیلوئیــد در بیمــاری آلزایمــر می شــود یــا خیــر؟ 
درک اینکــه چــه عواملــی باعــث آســیب زودرس 
ــا  کمــک بــه مــا در نحــوه درمــان ی می شــود بــرای 
پیشــگیری از بیمــاری بســیار مهــم خواهــد بــود.

یــک محقــق روانشناســی در دانشــگاه ساســکس 
ــا  گفــت: م ــام داد،  ــی را انج ــه آزمایش هــای اصل ک
کســیژن در  کــه جریــان خــون و میــزان ا دریافتیــم 
هیپوکامپ کمتر از قشر بینایی است. همچنین 
هنگامی کــه ســلول های عصبــی فعــال هســتند، 
کســیژن  افزایش زیادی در جریان خون و ســطح ا
در قشــر بینایــی مشــاهده می شــود. این انــرژی را 
گرســنه فراهــم می کند،  بــرای ســلول های عصبی 
کمتــر  بســیار  پاســخ ها  هیپوکامپ ایــن  در  امــا 

مشــاهده شــد.
رگ هــای  دریافتنــد  همچنیــن  دانشــمندان 
 mRNA ــت ــاوی رونوش ــپ ح ــی در هیپوکام خون
ــاع  ــه اتس ــه ب ک ــت  ــی اس ــرای پروتئین های ــر ب کمت
ــی شــکل می دهنــد، عــالوه بر ایــن  رگ هــای خون
کــه رگ های خونی کوچک را گشــاد  ســلول هایی 
می کننــد، بــه نام pericytes، در هیپوکامپ شــکل 

متفاوتــی از قشــر بینایــی دارنــد.
گفتــه دانشــمندان رگ هــای خونــی در ناحیــه  بــه 
توانایــی  بینایــی  بــه قشــر  نســبت  هیپوکامــپ 

کمتــری دارنــد. انبســاط 

عوامل حمله قلبی می تواند منجر به آلزایمر هم شود
پژوهش خبر

کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  تحقیقــات  نتایــج 
ــد  ــون می توان ــیژن خ کس ــطح ا ــی س ــاال بررس احتم
کــه یکــی از عالئــم  دلیــل از دســت دادن حافظــه 

اولیــه آلزایمــر اســت را توضیــح دهــد.
بــرای اولیــن بــار در جهــان دانشــمندان دانشــگاه 
ناحیــه  در  را  خــون  کســیژن  ا ســطح  ساســکس، 
آزمایشــی  طریــق  از  و  کــرده  ثبــت  هیپوکامــپ 
ــز  ــواًل »مرک ــه معم ک ــه  ــن منطق ــه چرا ای ک ــد  دریافتن
ــیب و  ــر آس ــود، در براب ــده می ش ــز« نامی ــه مغ حافظ

تحلیــل آســیب پذیــر اســت.
بــرای درک دلیــل حساســیت این ناحیــه، محققان 
دکتــر  سرپرســتی  تحــت  ساســکس،  دانشــگاه 
علــوم  و  روانشناســی  دانشــکده  از  کاترین هــال 
اعصاب ایــن دانشــگاه، فعالیــت مغــز و جریــان خون 
را در هیپوکامــپ موش هــا بررســی کردنــد. محققان 
پیــش  ســازی ها  شــبیه  از  اســتفاده  بــا  ســپس 
کســیژن تامیــن شــده بــه  کــه میــزان ا کردنــد  بینــی 
نورون هــای هیپوکامــپ در دورترین حــد از رگ های 
ــه  ــه ســلول ها بتواننــد ب ک کافــی اســت  ــی هــم  خون

ــد. کنن کار  ــی  ــور طبیع ط
دکتر هــال، مــدرس ارشــد روانشناســی در دانشــگاه 
مهمــی در  گام  یافته هــا  می گوید: ایــن  ساســکس 
یافتــن اقدامــات پیشــگیرانه و درمــان آلزایمر اســت، 
ــان خــون در  ــه افزایــش جری ک ــرا نشــان می دهــد  زی
هیپوکامــپ ممکــن اســت واقعــًا در جلوگیــری از بروز 

آســیب موثــر باشــد.
درســت  فرضیــه  گر ایــن  ا می دهــد:  ادامــه  وی 
کــه افزایــش جریــان خــون در هیپوکامــپ  باشــد 
ــر بیماری هایــی ماننــد  در محافظــت از مغــز در براب

آلزایمــر نقــش دارد، ایــن امــر اهمیــت بیشــتری در 
کــم کلســترول بــرای  خصــوص ورزش منظــم و رژیــم 

ســالمتی طوالنــی مــدت مغــز ارائــه می کنــد.
یــک  در  بیان اینکــه هیپوکامــپ  بــا  ایــن محقــق 
کــه در  اســت  آبریــز وجــود دارد، معتقــد  حوضــه 
حالــت عادی ایــن اتفــاق تقریبــًا خوب اســت، امــا در 
کســیژن  هنــگام کاهــش جریــان خــون مغز، ســطح ا
کار  ــه  ک ــد  ــش می یاب کاه ــدی  ــه ح ــپ ب در هیپوکام
ســلول های عصبــی را متوقــف می کنــد. مشــکالت 
ــان  کاهــش زود هنــگام جری ــه دلیــل  حافظــه نیــز ب
کار  ــه هیپوکامــپ درســت  ک خــون باعــث می شــود 

نکنــد.
کــه فــرد را در معــرض خطــر حملــه  همــان عواملــی 
قلبــی قــرار می دهــد احتمــال ابتــال بــه زوال عقــل را 
کــه مغــز مــا  نیــز بیشــتر می کنــد و به ایــن علــت اســت 
گلوکــز بــه  کســیژن و  بــرای تأمیــن انــرژی بــه شــکل ا
کافــی نیــاز دارد، بنابراین ســلول های  جریــان خــون 
کننــد، زیــرا جریــان  کار  مغــز می تواننــد بــه درســتی 
خــون مــواد زائد مانند بتا آمیلوئیــد را که در بیماری 

ک می کنــد. آلزایمــر جمــع می شــوند، پــا
مشــخص  دنبــال  بــه  پژوهــش  محققان ایــن 
کــه آیــا جریــان خــون پاییــن  کردن ایــن هســتند 
باعث ایجــاد  هیپوکامــپ  در  کســیژن  ا میــزان  و 
تجمــع بتــا آمیلوئیــد در بیمــاری آلزایمــر می شــود؟ و 
کــه درک اینکــه چه عواملی باعث آســیب  معتقدنــد 
زودرس می شــود، در نحــوه درمــان یــا پیشــگیری از 

بیمــاری بســیار مهــم خواهــد بــود.
 Nature Communications این مقاله تحقیقاتی در

منتشر شــده است.

و  المللــی  بیــن  ع  مختــر فــر  عرشــیان  مجتبــی 
بــا  کــرد:  کشــور اظهــار  تیــم مبتکــران  مســئول 
توجــه بــه شــیوع بیمــاری ســالک در سراســر دنیــا 
و بــه خصوص ایــران، ســعی در تولیــد دســتگاهی 
بیمــاری  ســریع تر این  هرچــه  تشــخیص  بــرای 
کــه  کشــور را داشــتیم  حتــی در مناطــق محــروم 
در نهایــت با ایجــاد یــک تیــم متشــکل از جوانــان 
و دانشــجویان دانشــگاه های تهــران، شــریف و 
شــیراز موفــق بــه ســاخت دســتگاه تشــخیصی 

انــگل ســالک شــدیم.
انــگل  افــزود: دســتگاه تشــخیص  فــر  عرشــیان 
ســالک مجهــز بــه هــوش مصنوعــی، بــرای اولیــن 
تولیــد  بــه  بــار توســط محققان ایرانــی در دنیــا 

رســیده  اســت.
گفــت:  دســتگاه  کار ایــن  روش  خصــوص  در  او 
بیمــاری  بــه  مشــکوک  فــرد  زخــم  از  نمونــه ای 
انتقال ایــن  از  بعــد  و  می شــود  گرفتــه  ســالک 
هــوش  مخصــوص،  المــپ  روی  بــر  نمونــه 
مصنوعــی به کار رفته در این دســتگاه بــا داده ها و 
اطالعــات بــه کار رفتــه در آن بیمــاری را تشــخیص 
را  بیمــاری ســالک  بــه  فــرد  ابتــالی  و  می دهــد 
کــرد:  ع بیــان  تاییــد یــا رد می کنــد. ایــن مختــر
انــگل  از مزیت هــای دســتگاه تشــخیص  یکــی 
گرفتــن بــر روی  کــه امــکان قــرار  ســالک این اســت 

تمــام میکروســکوپ های در دســترس را دارد و 
کــه بــرای تشــخیص آن در حالــت  عارضــه ای را 
عــادی چنــد هفتــه زمــان الزم بــوده اســت، تنهــا 

طــی چنــد ســاعت تشــخیص می دهــد.
گفت: ایــن دســتگاه قابلیــت اتصــال  عرشــیان فــر 
بــه سیســتم های بلوتوثــی و تحــت وب را دارد 
کار  که ایــن قابلیــت ســبب شــده تــا نتیجــه نهایــی 
کــز فــوق تخصصــی بــرای  بــه ســرعت در اختیــار مرا
کــز و شــهر ها  ارائــه نظــرات تکمیلــی در دیگــر مرا

فرســتاده شــود.
ثبــت  کشــور  داخــل  در  دســتگاه  گفت: ایــن  او 
کــردن رونــد تجــاری  اختــراع شــده و در حــال طــی 

ســازی اســت.
که ایــن  به ایــن  باتوجــه  افــزود:  ع  مختــر ایــن 
دســتگاه تنهــا نمونــه تولیــد شــده در دنیــا اســت 
تولیــد انبــوه آن بــا شــیوع این بیمــاری در سراســر 
کشــور  دنیــا می توانــد بــه شــدت بــه ارزآوری بــرای 

کنــد. کمــک 
شــده  تولیــد  نمونــه  کــرد:  بیــان  نهایــت  در  او 
کــه تیــم  کنونــی، نســل اول ایــن دســتگاه اســت 
تحقیقاتــی مــا در حــال کار بر روی نســل های دوم 
و ســوم آن اســت تــا بتــوان بــه کمک ایــن دســتگاه 
بیماری های مختلفی از جمله ماالریا و ســرطان 

خــون را تشــخیص داد.

کسیژن خون  کاهش سطح ا رابطه 
و از دست دادن حافظه

ساخت دستگاه تشخیص سالک 
خبرربخبرای اولین بار در دنیا

خبر

گیاهان دارویی جعفری و آویشن 
ــون،  ــدت، پارکینس کوتاه م ــر  ــکالت آلزایم ــر از مش گ ا
اضطراب و اســترس شــدید رنج می برید؛ پیشــنهاد 
گیــاه آویشــن و  کــه از ترکیــب اســتثنایی  می کنیــم 

کنیــد.  گیــاه جعفــری اســتفاده 
گیــاه باعــث ارتباطــات قــوی و  اســتفاده از ایــن 2 

می شــود. مغــز  در  ســلول ها  بیــن  پرســرعت 
اسطوخودوس:

کنترل  برخی افراد همیشــه دچار ســردرگمی و عدم 
اعصــاب و فراموشــی زودرس هســتند و نمی تواننــد 
همه چیــز را در ذهــن خــود نگه دارنــد.  در بعضــی 

 اوقــات هــم دچــار ســردردهای خفیــف عصبــی نیــز 
می شــوند.  پیشــنهاد طــب ســنتی بــه شــما این 
گل اســطوخودوس را بــا  کــه خشک شــده  اســت 
کنــدر و مقــداری عســل بــرای شــیرین تر  کمی پــودر 
کــردن آن مخلــوط کنیــد و ســپس مصــرف نماییــد.

گیاه نعناع فلفلی:
گــر دوســت داریــد که یک نوشــیدنی خــوب و مفید  ا
در ابتدای روز و یا در هنگام عصر بنوشــید و حس و 
حال خوبی داشــته باشــید پیشــنهاد ما اســتفاده از 

چای نعناع فلفلی اســت. 
نعنــاع فلفلــی بســیار بــرای تقویــت حافظــه چــه در 

کوتاه مــدت و چــه در بلندمــدت مفیــد اســت. 
کــه در هفتــه چندیــن بــار از  پیشــنهاد می کنیــم 

دم نــوش نعنــاع فلفلــی بنوشــید.

بهترین گیاهان دارویی برای تقویت حافظه و بهبود فراموشی
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

دانستنی هاربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــت  ــرکل جمعی ــدم دبی ــیان مق ــن قوس محمدحس
کســن  هالل احمر درباره آخرین وضعیت واردات وا
از ۱۴  گفــت:  نهــاد  ســوی این  از  کشــور  بــه  کرونــا 
کنــون، مقادیــر زیــادی  فروردیــن مــاه ســال جــاری تا
کرونا از ســوی هالل احمر وارد کشــور شــده  کســن  وا
اســت و خوشــبختانه بــا وجــود تحریم هــا موفــق بــه 

کســن های ســالم و مناســب شــده ایم. واردات وا
وی در خصــوص زمــان ورود محموله هــای جدیــد 
کــرد: به دلیل پیچیدگی های  کرونــا عنوان  کســن  وا
روابــط بین المللــی نمی تــوان زمــان دقیقــی بــرای 
کــرد امــا قطعــًا در خردادمــاه  کســن اعــالم  واردات وا
کســن بــه کشــور وارد  تعــداد چشــم گیری محموله وا

خواهــد شــد.

کــرد: در حــال اســتفاده از  کیــد  قوســیان مقــدم تا
همــه ظرفیت هــای بین المللــی خــود بــرای واردات 
کرد  کســن هســتیم و تمام تالش خود را خواهیم  وا
کســن های  کسیناســیون داخلــی، وا کنــار وا تــا در 

کننــد. وارداتــی نیــز بــه صــورت مکمــل عمــل 

گــوارش  نیــا در هفتــه ســالمت  حســن ســعادت 
گــوارش و  دربــاره تأثیــر چاقــی در بــروز بیماری هــای 
کبد ایــن ســاعت داشــت: متأســفانه چاقــی در چنــد 
کشــورها از جمله ایــران شــایع  دهــه اخیــر در همــه 
ــای  ــز امروزه ــان نی ــودکان و نوجوان ک ــی  ــده و حت ش

ــتند. ــل هس ــن معض درگیر ای
وی افــزود: چاقــی تقریبــًا تمــام ارگان هــای بــدن 
را درگیــر می کنــد و ایــن یــک بیمــاری چنــد ارگانــی 
کــه افــراد چــاق عالوه  محســوب می شــود بــه طــوری 
بر اینکــه ریســک ابتــالء بــه دیابــت نــوع ۲ و افزایــش 
چربــی خــون در آنهــا بیشــتر اســت، عــوارض قلبــی و 
کبــد چــرب نیــز میــان  گســترده و ابتــالء بــه  عروقــی 

آنهــا بســیار شــایع اســت.
کبــد دانشــگاه  گــوارش و  ایــن اســتاد بیماری هــای 
گفــت: افــراد چــاق در اثــر  علــوم پزشــکی مشــهد 
بــه  مبتــال  شکمی بیشــتر  داخــل  فشــار  افزایــش 
بــروز  احتمــال  همچنیــن  می شــوند  کــس  رفال
گــوارش از جملــه ســرطان  ســرطان های دســتگاه 
کولــون و ابتــالء بــه پولیــپ در آنهــا بیشــتر اســت.

دکتــر ســعادت نیــا بــا اشــاره به اینکــه پیشــگیری 

بــه شــهروندان  آمــوزش  از طریــق  از ایــن مســئله 
گفــت: افــراد بایــد از  بســیار حائــز اهمیــت اســت، 
کنتــرل وزن و نحــوه ســبک زندگــی  کودکــی در مــورد 
ســالم و تحــرک اطالعــات زیــادی داشــته باشــند 
کننــد در حــال حاضــر ۹۰ درصــد و رفــت و  کســب  و 
آمدهــا و ترددهــا در ســطح شــهرها بــا خودروهــا و 
مســائل نقلیــه انجــام می گیــرد و تقریبــًا افــراد بــی 
کرونــا هــم به ایــن قضیــه  کــه شــرایط  حرکت انــد 
دامــن زده اســت. وی ضمــن توصیــه بــه افراد مبنی 
بــر نخــورد و مصــرف نکــردن غذاهــای پرحجــم، 
ســنگین و پرچــرب گفــت: همــه افــراد بایــد موضــوع 
ــه را مدنظــر قــرار دهنــد همچنیــن  پیــاده روی روزان

تــوده بدنــی خــود را مــورد ســنجش قــرار دهنــد.
گفتــه وی تقســیم وزن بــر قــد بــر حســب متــر  بــه 
ضربــدر خــود قــد شــاخص تــوده بدنــی را مشــخص 
می کنــد و افــراد ســالم شــاخص تــوده بــدن در آنهــا 
۲۵ اســت و باالتــر از آن افــراد دارای اضافــه وزن و 

چاقــی هســتند.
گفــت: همچنیــن چاقــی و اضافــه وزن  ســعادت نیا 
ــروز و مشــکالت دیگــر  کمــردرد، آرت می توانــد ســبب 

در بــدن شــود.

مــواردی  نظرهــا،  اختــالف  تمام ایــن  علی رغــم 
ــر  کــه تحقیقــات و همــه ی متخصصــان ب هســتند 
ــه در  ــد نکت ــا، چن ــد. در اینج ــت دارن ــا موافق ــر آنه س
ــه ی  ــر پای ــه ب ک ــه آورده شــده   مــورد ســالمتی و تغذی

تحقیقــات علمی معتبــر بــه دســت آمده انــد.
نوشیدنی های دارای قند مصرف نکنید

چاق کننده تریــن  قنــد  دارای  نوشــیدنی های 
کــه می توانیــد وارد بــدن  کی هایــی هســتند  خورا
کــه مغــز، قنــد مایــع  خــود کنیــد. دلیلش ایــن اســت 
کــه از طریــق غذاهــای جامــد  کالری هایــی  را ماننــد 
بــه  نمی دهــد.  تشــخیص  می شــود،  بــدن  وارد 
گازدار مصــرف  کــه نوشــیدنی  همیــن دلیــل، زمانــی 
بیشــتری  کالــری  مجموعــا  واقــع  در  می کنیــد، 
قنــد،  دارای  نوشــیدنی های  می کنیــد.  مصــرف 
شــدیدا باچاقــی، دیابت نــوع ۲، بیماری های قلبی 
و تمــام مشــکالت ســالمتی در ارتبــاط هســتند. بــه 
کــه آبمیوه هــا نیــز به انــدازه ی  خاطــر داشــته باشــید 
بــه  آنهــا  هســتند.  مضــر  گازدار  نوشــیدنی های 
همان انــدازه حــاوی مقــدار زیــادی قنــد و مقــدار 

کســیدان هســتند. پــس بــه اثــرات مضــر  کمی آنتی ا
قنــد بی توجــه نباشــید.

آجیل بخورید
کــه دارد، بســیار  آجیــل علی رغــم چربــی باالیــی 
مقــدار  حــاوی  آجیــل  اســت.  ســالم  و  مغــذی 
زیــادی منیزیــم، ویتامیــن E، فیبــر و دیگــر مــواد 
مغــذی اســت. مطالعــات نشــان داده انــد کــه آجیل 
کاهــش وزن و مبــارزه بــا دیابــت نــوع ۲  می توانــد بــه 
کنــد. عــالوه بر ایــن،  کمــک  و بیماری هــای قلبــی 
کالری هــای موجــود در آجیــل  از  حــدود ٪۱۰-۱۵ 
حتــی جــذب بــدن هــم نمی شــوند و برخــی شــواهد 
کــه آنهــا می تواننــد متابولیســم را  نشــان می دهنــد 
ــان داده  ــات نش ــی از تحقیق ــد. در یک ــش دهن افزای

کربوهیدرات هــای  کــه بــادام در مقایســه بــا  شــد 
کاهــش وزن را تــا ۶۲٪ افزایــش می دهــد. پیچیــده 

از قهوه نترسید
قهــوه بــه صــورت غیرمنصفانــه ای بــد جلــوه داده 
ــیار  ــوه بس ــه قه ک ــت  ــن اس ــت. واقعیت ای ــده اس ش
کســیدان های قهــوه  ســالمتی بخش اســت. آنتی ا
کــه  کســانی  زیــاد اســت و مطالعــات نشــان داده انــد 
ــر  ــد و خط ــری دارن ــر طوالنی ت ــند عم ــوه می نوش قه
ابتــال بــه دیابــت نوع ۲، بیمــاری پارکینســون، آلزایمر 

کــم اســت. و بیماری هــای متعــدد دیگــر در آنهــا 
میوه و سبزیجات بخورید

میوه ها و سبزیجات غذاهای »پیش فرض« و سالم 
بــرای همــه محســوب می شــوند و علــل آن بدیهــی 
اســت. آنهــا حــاوی فیبر پروبیوتیک، ویتامیــن، مواد 
کســیدان ها هســتند  معدنــی و تمامی انــواع آنتی ا
کــه برخــی از آنهــا اثــرات بیولوژیکــی موثــری دارنــد. 
کــه میــوه و  تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی 
ــری  ــد عمــر طوالنی ت ســبزیجات بیشــتری می خورن
دارنــد و خطــر ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی، دیابــت 
نــوع ۲، چاقــی و انــواع بیماری هــا در آنها کمتر اســت.

کــه بــه ســختی  معمــواًل انســان ها باورهایــی دارنــد 
آن هــا را تغییر خواهنــد داد. اغلب این باورهــا از دوران 
کودکــی در مــا نهادینــه شــده و بــدون تفکــر یــا حتــی 

کامــل داریــم. کوچکتریــن شــکی بــه آن هــا بــاور 
مشــکل  بــدون  و  ســالم  بــارداری  یــک  واقــع  در 

می توانــد بیــن ۹ تــا ۹٫۵ مــاه طــول بکشــد و این مقدار 
می توانــد تــا ۵ هفتــه پــس از نــه ماهگــی نیــز ادامــه 

داشــته باشــد.
مکمل های ویتامینی وضعیت سالمتی را بهبود 

نمی بخشند
ــه تنهــا بالاســتفاده  مکمل هــای ویتامینــی شــاید ن
باشــند بلکــه بــرای بــدن و ســالمتی نیــز مضر باشــند. 
ــه  ــه ب ک ــانی  کس ــان داده  ــاله نش ــه ۲۰ س ــک مطالع ی
طــور مرتــب مکمل های ویتامینی مصــرف می کنند 
بــا خطــر بیشــتری بــرای ابتــال بــه ســرطان مواجــه 

هســتند.
سلول های مغزی قابلیت بازگشت دارند

بــرای مدت هــای مدیــدی انســان بر ایــن بــاور بــود 
ــده شــدن و  ــه ســلول های مغــز انســان قابلیــت زن ک

بازگشــت ندارنــد. اما ایــن موضــوع واقعیــت نــدارد و بر 
اساس فرآیندی به نام »تکثیر سلول های عصبی«، 
ســلول های عصبــی جدیــدی هیپوکمپــوس شــکل 
می گیرنــد.  ایــن بخــش از مغــز مســئولیت یادگیــری، 

حافظــه بلنــد مــدت و احساســات را بــر عهــده دارد.
دندان درآوردن باعث تب کردن کودک نخواهد 

بود
بســیاری از والدین بر این باورند که در هنگام دندان 
کــودک امــری طبیعــی اســت و  کــردن  درآوردن؛ تــب 
البته این باور افسانه ای بیش نیست. بعضی اوقات 
دنــدان درآوردن می توانــد بــه تبــی مختصــر منتهــی 
گــر تــب  شــود، بــه ویــژه در مــورد اولیــن دنــدان، امــا ا
کــودک بســیار بــاال باشــد می تواند نشــانه ی بیمــاری 

کــه هیــچ ربطــی بــه دنــدان درآوردن نــدارد. باشــد 

کی مدیرعامل بنیــاد بیماری های  حمیدرضــا ادرا
گفــت: در جلســه ۸۴۱ شــورای عالــی  نادر ایــران، 
انقــالب فرهنگــی روز ۸ اســفند مــاه بــه عنــوان روز 
در  درج  جهــت  نــادر  بیماری هــای  از  حمایــت 

تقویــم رسمی کشــور تصویــب و ابــالغ شــد.
وی بــا انتقــاد از ناشــناخته بــودن بیماری هــای 
نــادر درج ایــن روز را در تقویــم در آشــنایی مــردم 
کرد: ایــن  با ایــن بیماری هــا اثرگــذار دانســت و بیــان 
میــالد  روز  در  و   ٨  /  ٨  / تاریــخ ١٣٨٨  از  بنیــاد 
ــا  ــا )ع( ب ــام رض ــرت ام ــیعیان حض ــتم ش ــام هش ام
کشــور فعالیــت  هــدف حمایــت از بیمــاران نــادر 
کشــور  کــرد و همزمــان بــا ۹۴  رســمی خود را آغــاز 
روز جهانــی  اســفند  اول  دنیــا هرســاله در دهــه 
ــال  ــن ح ــی دارد. با ای گرامی م ــادر را  ــای ن بیماری ه
بــه دلیــل ناشــناخته بودن ایــن بیماری هــا و عــدم 
توجــه بــه آمار شــیوع آنها در سراســر کشــور در نظام 
ســالمت آشــنایی الزم درباره ایــن بیمــاری بــرای 

عمــوم وجــود نداشــته اســت.
ــادر از همــان  کــی افــزود: بنیــاد بیماری هــای ن ادرا
آغاز تأســیس شــروع به جمع آوری پرونده بیماران 
کــرد  و شناســایی انــواع مختلف ایــن بیماری هــا 
و از ســال ۱۳۹۷ بــا تشــکیل ســامانه ثبــت بیمــاران 

»ســبنا« و تدویــن ســند ملــی بیماری هــای نــادر 
گرامیداشــت این  نیــاز بــه تصویــب یــک روز بــرای 
گاه ســازی جامعــه در این زمینه جهت  بیمــاران و آ
پیشــگیری، حمایــت و درمــان بیماری هــای نــادر 

بیشــتر احســاس شــد.
بیماری هــای  بنیــاد  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
نادر ایــران، ســرانجام طــی مکاتبــات مکــرر بنیــاد 
ــا نماینــدگان مجلــس از جملــه حجــت االســالم  ب
موســوی الرکانــی و ســایر نماینــدگان و همچنیــن 
کشــور،  مردمــی وزارت  مشــارکت های  معــاون 
رئیــس مرکــز مدیریت پیونــد و درمان بیماری های 
فرهنــگ  شــورای  دبیــر  بهداشــت،  وزارت 
عمومــی وزارت ارشــاد و تعــدادی از مســئولین در 

شــد. محقــق  اقــدام  وزارتخانه ها ایــن  ســایر 

کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  مطالعــه  دو 
کوویــد-۱۹ ممکــن اســت حداقــل  کســن های  وا
بــرای یــک ســال و احتمــاال حتــی یــک عمــر از 
بودنــد،  ویــروس  معــرض  در  قبــال  کــه  افــرادی 

کننــد. محافظــت 
گــزارش داد هــر دو مطالعــه افــرادی  نیویــورک تایمــز 
کــه در معــرض ســندرم حــاد تنفســی ویــروس  را 
کرونــا SARS-CoV( ۲-۲( قــرار داشــته اند، بررســی 
مجلــه  در  کــه  مطالعــه ای  اســاس  بــر  کرده انــد. 
کــه ویــروس را  نیچــر منتشــر شــد، ســلول هایی 
بــه یــاد می آورنــد در مغــز اســتخوان باقــی مانــده 
کــه الزم باشــد آنتــی  و ممکــن اســت هــر زمــان 
کــه بــه صــورت  کننــد. مطالعــه دیگــر  بــادی تولیــد 
شناســی  زیســت  تحقیقــات  ســایت  در  آنالیــن 
اســت، نشــان می دهــد  ارســال شــده   BioRxiv

کــه ســلول های حافظــه B حداقــل تــا ۱۲ مــاه پــس 
کرونــا بــه بلــوغ و تقویــت ادامــه  از ابتــال بــه ویــروس 

می دهنــد.
می دهــد  نشــان  یافته هــا  تایمز ایــن  گفتــه  بــه 
کــه از عفونــت ســارس-کووید ۲  بیشــتر افــرادی 
کســینه شــده اند، نیــازی  بهبــود یافتــه و ســپس وا
کننــده نخواهنــد داشــت،  بــه تزریق هــای تقویــت 
کســینه  کــه افــراد وا اما ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه هرگــز آلــوده نشــده اند، نســبت بــه آن  شــده ای 
کــه مبتــال شــده، امــا پاســخ ایمنی  دســته از افــرادی 
شــدیدی نســبت به بیماری نشــان نداده اند، نیاز 
کننــده داشــته  بیشــتری بــه تزریق هــای تقویــت 

باشــند.
دانشــگاه  نوستزویگ، ایمونولوژیســت  میشــل 
کفلــر در شــهر نیویــورک، در گفتگــو بــا تایمز گفت:  را
کــه در پاســخ بــه عفونــت   B ســلول های حافظــه
کســن ها تقویــت  کرونــا تولیــد و توســط وا ویــروس 
کــه می توانند  می شــوند، آنقــدر قدرتمنــد هســتند 
کــرده و نیــاز بــه  حتــی بــا انــواع ویــروس مقابلــه 

کننــد. کننده هــا را برطــرف  تقویــت 
کــه آلوده  طبق گفته میشــل نوســنزویگ، افــرادی 
کنــش  کســینه شــده اند، واقعــا یــک وا و ســپس وا
فوق العــاده آنتــی بــادی دارند، زیــرا آن ها همچنان 

بــه تکامــل آنتــی بــادی خــود ادامــه می دهنــد.

کسن کرونا به کشور  ورود محموله های جدید وا
در ماه جاری

خطرات اضافه وزن را جدی بگیرید

چند نکته از سالمتی و تغذیه

بارداری ۹ ماه به طول نمی انجامد

روز ملی بیماری های نادر تصویب شد

کسن های کرونا سال ها  وا
از بدن محافظت می کنند
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مواد الزم: 
ماهــی صبــور، شــوریده، سنگســر، ســفید یــا قــزل 

ک شــده و بــدون اســتخوان: ۲ عــدد ــا آال پ
تمر هندی: ۵۰۰ گرم

روغن مایع: به مقدار الزم
ک شــده و ســاطوری خرد و ســرخ شــده:  گشــنیز پا
گشــنیز بایــد ســه برابــر شــنبلیله  گــرم )مقــدار   ۶۰۰

باشد(
ک شــده و ســاطوری خــرد شــده: ۲۰۰  شــنبلیله پــا

گرم
سیر له شده: ۸ حبه

پیاز نگینی خرد شده: ۱ عدد متوسط
نمک: به مقدار دلخواه

زردچوبه: ۱ قاشق غذاخوری
فلفل قرمز: ۱ قاشق چایخوری

آرد: ۱ قاشق غذاخوری
طرز تهیه:

 در یــک ماهیتابــه پیازهــای نگینــی خــرد شــده را 

در روغــن مایــع تفت دهید، ســپس ســیر له شــده 
و  زردچوبــه و فلفــل قرمــز را اضافــه و تفــت دهیــد 
شود.ســپس  گرفتــه  خامی زردچوبــه  طعــم  تــا 
کنیــد و اجــازه  ســبزی و تمــر هنــدی را اضافــه 
دهیــد تــا مــواد بــا هــم مخلــوط شــود. ســینی فــر را 
کــه شــکم  کنیــد. ماهــی را بــه صورتــی  کمی چــرب 
ماهــی بــه ســمت باال باشــد در ســینی فــر بگذارید 
کنیــد. بــه  و قســمت روی ماهــی را بــا حشــو پــر 
مــدت نیــم ســاعت در طبقــه وســط فــر، ماهــی را 

کنیــد. گریــل 

» فقیــری بــه در خانــه بخیلــی آمــد، گفت: شــنیده ام 
کــرده ای  کــه تــو قــدری از مــال خــود را نــذر نیازمنــدان 
و مــن در نهایــت فقــرم، بــه مــن چیــزی بــده بخیــل 

گفــت: مــن نــذر کــوران کــرده ام. فقیــر گفــت: مــن هم 
گر بینــا می بــودم، از در خانه  کــور واقعــی هســتم، زیــرا ا

خداونــد بــه در خانــه کســی مثــل تــو نمی آمــدم.«

حشو ماهی حکایت کوتاه کورحقیقی

دستپخت حکایت

اتحادیــه فنــاوران رایانه هفته گذشــته از ممنوعیت 
از  یکــی  ادعــای  به دلیــل  واردات ســوییچ شــبکه 
ــر  ــر ســاخت آن خب تولیدکننــدگان داخلــی مبنــی ب
شــده  ممنــوع  کاال  ســفارش این  ثبــت  آیــا  داد. 

اســت؟
طبــق اعــام رئیس اتحادیــه فنــاوران رایانــه، واردات 
ســوییچ شــبکه به دلیــل تولیــد داخلــی ممنــوع 
شــده و وزارت صمــت دیگــر ســفارش آن را ثبــت 
کــه هنــوز  نمی کند. ایــن خبــر در حالــی منتشــر شــد 
کاال اطاعــی داده نشــده و  بــه واردکنندگان ایــن 
نگرانــی بابــت تکرار شــدن ماجــرای مــودم پیــش 
کــه رایانه ها  آمــده اســت. ســوئیچ دســتگاهی اســت 
می کنــد.  متصــل  یکدیگــر  بــه  شــبکه  یــک  در  را 
با اینکــه تولیــد برخــی از ســوییچ های عــادی بــازار 
بــه تکنولــوژی خاصــی نیاز نــدارد، کیفیــت آن عامل 
می شــود. این  محســوب  خریــدار  بــرای  رقابتــی 
تولیــد  بــرای  پیــش  ســال  ســه  حــدود  موضــوع 
مــودم به دســت تولیدکننــده داخلــی هــم صــدق 
ــرکت های  ــی از ش ــام یک ــا اع ــان ب ــرد . در آن زم می ک
ممنــوع  خارجــی  مــودم  واردات  تولیدکننــده، 
شــد. همیــن اتفــاق باعــث افزایــش چندبرابــری 
کاالی قاچــاق  بــا  بــازار  قیمــت مــودم و پرشــدن 
شــد. حال آنکــه شــرکت مدعــی نیــز نتوانســت بــازار 
گــران  کنــد و دســتگاه هایش را بــا قیمتــی  را تأمیــن 
کیفیــت  کــه خریــداران آن را به دلیــل  کــرد  عرضــه 
کنــون نیــز فعــاالن  نامناســب پــس می فرســتادند. ا
جلــو  کــه  شــرکتی  همــان  می زننــد  حــدس  بــازار 
کــرده اســت  گرفــت، ادعــا  واردات مــودم خارجــی را 
کنــد و بــا همیــن  می توانــد ســوئیچ شــبکه تولیــد 
ادعــا درخواســت ممنوعیــت واردات ایــن دســتگاه 
کــه فعــاالن بــازار می گوینــد ســال  کــرده اســت؛ چرا را 
گذشــته شــرکت مذکــور به انجــام چنیــن کاری برای 
کــرده  ممنوعیــت واردات ســوئیچ شــبکه اذعــان 
بــود. با اینکــه فعــاالن بــازار هنــوز دقیقــا نمی داننــد 
گروهــی از ســوئیچ های شــبکه منــع واردات  چــه 

 ۸ و   ۵ دســتگاه های  می شــود  تصــور  شــده اند، 
پورتــی به دلیــل حجــم چشــمگیر تقاضــا در بــازار، 
هدف ایــن ممنوعیــت باشــند. براســاس اطاعــات 
ســوییچ های  واردکننــدگان  بــه  آورده،  به دســت 
نمی تواننــد  اســت  شــبکه غیررســمی گفته شــده 
سفارششــان را ثبــت کننــد. آن هــا هــم امــروز همگی 
درخواســت ثبــت ســفارش بــرای واردات داده انــد و 
گفته  هنوز درخواستی پذیرفته نشده است. البته 
می شــود تأییــد ســفارش شــرکت ها ممکــن اســت از 

یــک روز تــا دو هفتــه به طــول بینجامــد.
۷۰ درصد بازار با دستگاه های برندهای معروف 

خارجی پر شده است
با اینکــه توجــه به تولید داخلی اهمیت زیــادی دارد 
و فعــاالن بــازار نیــز بر ایــن موضــوع صحــه می گذارند، 
آن هــا می گوینــد راه حمایــت افزایــش تعرفــه واردات 
کاالی  واردات  از  کامــل  جلوگیــری  نــه  اســت، 
کــه در ماجــرای ممنوعیــت  خارجــی. همان گونــه 
واردات مــودم مشــاهده کردیــم و ایــن رویــه هنوزهم 
دســتگاه های  بــا  بــازار  درصــد   ۷۰ دارد،  ادامــه 
تمــام  قیمــت  و  پــر  خارجــی  معــروف  برندهــای 
اســت؛ حال آنکه ایــن  برابــر شــده  مودم هــا چنــد 
کاال ضــروری محســوب می شــود؛ به خصــوص بــا 
ــدار  کیفیــت پای ــت و  ــا، اتصــال به اینترن کرون شــیوع 
جــزو نیازهــای اساســی مــردم محســوب می شــود. 
از  تصــور  واردات  کلــی  ممنوعیــت  درنتیجــه، 
وجــود رانــت دربــاره تولیدکننــده ای داخلــی را در 
ــان،  کارشناس ــه  ــد. به گفت ــاد می کن ــاالن بازار ایج فع
کــه تعرفــه واردات بــه میزانــی  راه حل ایــن اســت 
کــه هزینــه تولیــد داخــل در بــازار بــا  افزایــش یابــد 
کاالی خارجــی مســاوی شــود. با این حــال  قیمــت 
آن،  اشــباع  و  بــازار  کنونــی  وضعیــت  با توجه بــه 
کمبــود  تــا دو مــاه نگرانــی بابــت  دســت کم یــک 
ســوئیچ شــبکه در بــازار یــا افزایــش قیمــت آن وجــود 
نــدارد؛ البتــه طبــق بررســی زومیــت، امــروز تقاضــا 
بــرای خرید ایــن دســتگاه به دلیل ایجــاد نگرانــی از 

ممنوعیــت واردات آن، افزایــش یافتــه اســت.

گفتــه می شــود اپــل قصــد دارد تمامی مدل هــای 
۲۰۲۱ را به لرزش گیر اپتیکال از نوع سنســور شــیفت 
کمــک آن، پایــداری تصاویــر را  کنــد و بــه  مجهــز 
گذشــته، اپــل ســری آیفــون  افزایــش بدهــد. ســال 
۱۲ را بــا مٔولفه هــای طراحــی جدیــد و ســایر بهبودها 
کــرد. غــول دنیــای  در چهــار مــدل روانــه ی بــازار 
دوربیــن  ســخت افزار  ُسنت شــکنی،  بــا  فنــاوری 
پــرو  مــدل  بــا  متفــاوت  را  مکــس  پــرو  آیفــون ۱۲ 
کــه بــه  گوشــی اپــل اســت  کــرد و تنها ایــن  انتخــاب 
فنــاوری تثبیت کننــده ی Sensor Shift مجهز شــده 
اســت. فون آرنــا بــا اســتناد بــه منابــع دیجی تایمــز 
کــه بــر اســاس آن،  کــرده اســت  گزارشــی تدویــن 
کوپرتینویی ها احتماال استفاده از تثبیت کننده ی 
گســترش  مذکــور را بــه تمامی مدل هــای آیفــون ۱۳ 
خواهنــد داد. احتمــاال از اواخــر مــاه آینــده تولیــد 
موتــور ســیم پیچ صــدای )VCM( آیفــون افزایــش 
 VCM تحویــل  معلــوم،  قــرار  از  یافــت.  خواهــد 
گوشــی های هوشــمند اپــل، بیــش از چنیــن  بــرای 
ــرای واحدهای اندرویــدی اســت.  محموله هایــی ب
فوکــوس  بــه  کمــک  بــرای   VCM به طورکلــی، 
دوربیــن اســتفاده می شــود و از یــک آهنربــا، یــوغ و 
ــوغ مٔولفــه  یــک ســیم پیچ ســاخته شــده اســت. ی
کــه امــکان حرکــت بــا ســرعت بــاال و  متحرکــی اســت 

موقعیــت دقیــق را فراهــم می کنــد.
تولیدکننــدگان  کــه  اســت  آمــده  گــزارش  در ایــن 
VCM انتظــار دارنــد رونــد حمل و نقــل از مــاه نوامبــر 
۲۰۲۱ )آبــان ۱۴۰۰( افزایــش یابــد؛ زیــرا انتظــار مــی رود 
اپــل هــر چهــار مــدل آیفــون ۱۳ را بــه تثبیت کننــده 
 Sensor( تصویــر اپتیــکال از نــوع سنســو_ شــیفت
گفتــه  ــه در ابتــدا  ک کنــد. همان طــور  Shift( مجهــز 
 Pro Max 12 iPhone شــد، ویژگــی مذکــور تنهــا در
در دســترس اســت و بــا بهره گیــری از آن، حســگر 

دوربیــن به جــای لنــز تثبیــت می شــود. 
گفتــه   VCM طبــق بررســی ها، بــه تولیدکننــدگان
کــه تولیــد قطعــه ی مذکــور را بــرای  شــده اســت 
تــا ۴۰ درصــد  بــر ۳۰  آیفــون ۱۳ بالــغ  اســتفاده در 
افزایــش بدهنــد. افــزون بر ایــن، دیجی تایمــز معتقد 
 ،Alps و   Mitsumi ژاپنــی  شــرکت  دو  کــه  اســت 
تأمین کننــدگان اصلــی VCM بــرای دوربین هــای 
ارســال  حــال  میتســومی در  هســتند.  آیفــون 
ــی( و  ــده ی تایوان ــه Audix )مونتاژکنن ــفارش ها ب س
 GYZ و JCTا،Zhonglan شــرکت های چینی ماننــد
اســت. از ســوی دیگــر  آلپــز خــود مســئولیت تولیــد 
و مونتــاژ را بــر عهــده دارد. دیجی تایمــز در ادامــه 

می گویــد:
بــه   شــیفت  سنســور  کــردن  اضافــه  بــا 
ــرای VCM-هــا  تمامی مدل هــای آیفــون، تقاضــا ب
ســه تــا چهــار برابــر افزایــش می یابــد. عــاوه بر ایــن، 
مــا انتظــار داریــم واحدهــای آیفــون ۲۰۲۱ از یــک 
ــار  کــه ۱۲۰ ب نمایشــگر ۱۲۰ هرتــزی برخــوردار باشــند 
در ثانیــه محتــوای صفحه نمایــش را بــه روز می کنــد 
تــا پویــش روان و انیمیشــن های پیشــرفته ارائــه 
 A1۵ گوشــی مجهــز بــه تراشــه بدهــد. هــر چهــار 
کــه ظاهــرا TSMC آن هــا را بــا  Bionic خواهنــد بــود 
فراینــد ســاخت ۵ نانومتــری پــاس تولیــد خواهــد 
کــه ســری آیفــون ۱۳ بــا  کــرد. اعتقــاد بر ایــن اســت 
ســخت افزار بهبودیافتــه و تغییــرات جزئــی طراحــی 
مــاه ســپتامبر  بــازه ی  در  اپــل  ُســنتی  رویــداد  در 
)شــهریور( رونمایــی و پــس از مدتــی روانــه ی بــازار 
خواهــد شــد. انتظــار مــی رود غــول دنیــای فنــاوری 
کوچک تــری بــرای  در ســری آیفــون ۱۳ از بریدگــی 
ــد.  کن ــتفاده  ــس آی دی اس ــگرهای فی ــه حس تعبی
گوشــی های ۲۰۲۱  کــه شاســی  ــزارش شــده اســت  گ
اپــل کمی ضخیم تــر و مــاژول دوربیــن آن هــا بزرگ تــر 

خواهــد بــود.

ســردار محمدرضــا مقیمــی، رئیــس پلیــس امنیــت 
و  عناویــن  بــا  ارزهــا  رمــز  گفــت:  ناجــا  اقتصــادی 
نمادهــای مختلفی توســط برخــی از کشــورها ایجاد 
کــه  گونــه ای اســت  شــده و فرآیند اینگونــه ارزهــا بــه 
کنــون بــرای هیــچ یــک از آن هــا پشــتوانه ای مثــل  تا
پول هــای ملــی، طــا و غیــره مشــخص نشــده و 

صرفــًا اعتبــاری در حافظــه رایانه هاســت.
ــازار رمــز ارزهــا عملیــات  کــرد: فعالیــت در ب او اظهــار 
کامــٌا تخصصــی اســت و بــه خاطر اینکــه  پیچیــده و 
کافــی  گاهــی  ــدون دانــش و آ کثــر ســرمایه گذاران ب ا
در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد بیــم آن مــی رود 
کــه دارایی هــای شــهروندان در معــرض مخاطــرات 
گیــرد. رئیــس پلیــس امنیــت  بــازار رمزارزهــا قــرار 
کــرد: چــون مبــدا فعالیــت  اقتصــادی ناجــا تصریــح 
کمیــت  رمزارزهــا در فضــای حقیقــی و قلمــرو حا
از  و  نیســت  اســامی ایران  جمهــوری  قضائــی  و 

طرفــی فعالیت ایــن عرصــه در بســتر فضــای مجازی 
و اینترنــت هســت محوریــت ابــزار مبادلــه )پــول( در 
کمپانی هــای فراملی این فنــاوری  کمــان  اختیــار حا
کار را از لحــاظ پیگیری هــای  قــرار می گیــرد و ایــن 

ــد. ــه می کن ــکل مواج ــا مش ــی ب ــی و قضائ انتظام
ســردار مقیمی بــه ســرمایه گذاران در ایــن صنعــت 
کــه  کــرد: از آنجایــی  بیگانــه هشــدار داد و عنــوان 
هرگونــه  و  دارد  قــرار  تحریم هــا  تحــت  کشــور ایران 

ممنــوع  هویت ایرانــی  بــا  اشــخاص  بــا  مبــادالت 
در  حســاب  افتتــاح  بــا  فعــاالن  رو  از ایــن  بــوده، 
صرافی هــای خارجــی بایســتی بــا هویــت غیرایرانــی 
صــورت  در  کــه  کننــد  حســاب  به ایجــاد  اقــدام 
شناســایی هویــت فعــال شــده موجــب مســدود 
شــدن حســاب اشــخاص شــده و ضــرر و زیــان بــرای 

بــه دنبــال دارد. افــراد ســرمایه گذار را 
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا همچنیــن 
کــه ارزهــای دیجیتــال فاقد  کــرد: از آنجایــی  تصریــح 
هرگونــه پشــتوانه دولتــی و بانکــی بــوده لــذا ســرمایه 
گــذاری در ایــن خصــوص بــا مخاطراتــی همچــون 
کاهبــرداری مواجــه  بلوکــه شــدن دارایی هــا و انــواع 
کــه تحــت عنــوان  کــرد: اشــخاصی  اســت.او عنــوان 
صرافــی مجــازی فعالیت می کننــد فاقد مجــوز بوده 
و اقدامــات آنــان در ســرفصل جرایــم اخــال در نظام 
اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشــویی مورد رســیدگی 

قــرار می گیــرد.

کلینیکــی در انگلیــس بــرای تــرک اعتیــاد تریدرهــای 
ارزهــای دیجیتــال، خدمــات ارائــه می دهــد.

کلینیــک تــرک اعتیــاد  برنامــه ای بــا عنــوان »تنهــا 
به ایــن  درگیــری  چگونگــی  دیجیتــال«،  ارزهــای 

اعتیــاد و عائــم آن را بررســی می کنــد.
تونــی مارینــی )Tony Marini(، از معتــادان ســابق 
کوکائیــن، اعتیــاد بــه معاملــه  رمزارزهــا را  بــه قمــار و 

مشــابه اعتیــاد بــه قمــار دانســت:
ایــن اعتیــاد همه جــا با شــما اســت: در تلفن همــراه، 

مارینی معتقد اســت معامله گرهــای حــوزه رمزارزها لپ تــاپ، اتاق خــواب و...!
کســب درآمــد و پولدارشــدن از ایــن راه  همــه را بــه 
تشــویق می کننــد؛ امــا هیچ وقــت دربــاره باخت هــا و 

ضررهایشــان حرفــی نمی زننــد.
کل ســرمایه اش را به دلیــا  کــه  فــردی بــه نــام جیــک 
اعتیــاد بــه معاملــه رمزارزهــا را از دســت داده، در ایــن 

گفته اســت: برنامــه 
بــرای فــرار از مشــکات زندگــی بــه قمــار پنــاه بــردم یــا 
ــم را  کویــن و تمــام پول بهتــر اســت بگویــم بــه بیــت 

همراه بــا ســود آن در ایــن راه از دســت دادم.

و  بزرگتریــن  محققــان  از  تیمی بین المللــی 
دقیق تریــن نقشــه از توزیــع مــاده تاریــک در جهــان 
کــرده اســت.نتایج این مطالعــه، نهــادی بــه  را تهیــه 
نــام »مطالعــه مــاده تاریــک« )دی ای اس( متشــکل 
گروه هــای مختلــف پژوهشــی از اطــراف جهــان  از 
کــرده اســت.ماده تاریــک یــک مــاده نامرئــی  منتشــر 
کل مــاده  کــه در فضــا وجــود دارد و ۸۰ درصــد  اســت 

موجــود در جهــان را تشــکیل می دهــد.
محــل  تکنیک هایــی  بــا  توانســتند  منجمــان 
حضور ایــن مــاده را تشــخیص دهنــد، چــون نــور 
عــادی منحــرف  از مســیر  را  ســتارگان دوردســت 
کم  می کنــد. هــر چــه خمیدگــی نور بیشــتر باشــد، ترا

مــاده تاریــک هــم بیشــتر اســت. نیــال جفــری، از 
»مدرســه عالــی نرمــال« در پاریــس کــه تکه های ایــن 

گفــت نتایــج »یــک  کــرده  نقشــه را بــه هــم وصلــه 
مشــکل واقعــی« بــرای علــم فیزیــک اســت.

شایعه: تجهیز سری آیفون ۱۳ به لرزش گیر اپتیکال ممنوعیت واردات سوئیچ شبکه از شایعه تا واقعیت
Sensor Shift

هشدار پلیس در مورد احتمال مسدود شدن دارایی صاحبان ایرانی رمزارزها

اولین کلینیک ترک اعتیاد معتادان ارزهای دیجیتال در انگلیس

تهیه بزرگترین و دقیق ترین نقشه از توزیع ماده تاریک در جهان
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خرید ست هدیه شمع های معطر برای کادو 
تولد 

یــک هدیه ســاده، دلنشــین و اقتصــادی بــرای تولد 
در  کــه  باشــد  می توانــد ســت شــمع های معطــر 
اشــکال و طرح هــای زیبــا بــه صــورت تزئینــی وجــود 
کــه بــرای روز تولــد  دارنــد. شــمع ها عــاوه بر ایــن 
می تواننــد مناســب باشــند بــرای روز ولنتایــن هم با 
تــم مخصــوص همیــن روز توصیــه می شــوند. حتی 
می توانیــد از شــمع ها بــه عنــوان مکمــل هدیــه روز 

کنیــد. تولــد دختــر اســتفاده 
خرید لباس و لوازم ورزشی برای بانوان سخت 

کوش

گــر دوســت، یــار و شــریک زندگیتــان اهــل ورزش  ا
اســت و بــه تناســب بدن اهمیــت می دهد وقــت آن 
رســیده تــا بــا خرید ســت ورزشــی او را غافلگیر کنید. 
یکــی از مزایــای خریــد لــوازم ورزشــی به عنــوان هدیه 
اســپرت  طــرح  اســت.  عمومی آن هــا  محبوبیــت 
لــوازم و لباس هــای ورزشــی حتــی افــراد مشــکل 

پســند را جــذب خــود می کننــد!
گ با طرح های خاص تولد  خرید انواع ما

گــر بــه دنبــال خرید هدیــه ای کوچک، اقتصــادی و  ا
گزینه هــای در دســترس  گ هــا  کاربــردی هســتید ما
می توانیــد  حتــی  هســتند.  مانــدگاری  البتــه  و 
گ هایــی بــا طــرح خــاص تولــد یــا طرح هــای  ما

کنیــد. سفارشــی انتخــاب 

معبــد آرتمیــس از مهم تریــن و جذاب ترین عجایب 
هفت گانــه قدیــم اســت که بــه افتخار الهــه آرتمیس 
و ۵۵۰ ســال قبــل از میــاد ســاخته شــد. این معبــد 
شــهر  نزدیکــی  در  واقــع   ،)Ephesus( افســوس  در 
ازمیــر ترکیــه قــرار دارد. معبــد آرتمیــس دارای ۱۲۷ 
کــه در چهــار ردیف کنار هم  ســتون ۱۸ متــری اســت 

ــز معبــد، مجســمه ۱۵ متــری  قــرار داشــتند. در مرک
کــه از طــا و عــاج ســاخته  آرتمیــس قــرار داشــت 
شــده بود. همچنین این مجســمه توسط مشعل، 

همــواره شــعله ور و روشــن بــود.
در ســال ۲۶۲، معبــد آرتمیــس در نتیجــه حملــه 
توســط  هــم  آن  بقایــای  و  شــد  ویــران  گات هــا 

شــد.  کشــیده  نابــودی  بــه  مســیحیان 

در یــک ســری از فرهنگ هــا، دندان افتاده کــودک را 
زیــر بالشــش قــرار می دهند تــا کودکان به خیالشــان 
در قبــال دندانشــان، از یــک پــری یــا یــک فرشــته 
کــه یک ســری  پــول نقــد جایــزه بگیرنــد! در صورتــی 
دیگــر نیــز دندان هــای کودکانشــان را روی پشــت بام 
کــه  می اندازنــد تــا خــوش شانســی برایشــان بیــاورد 
در نــوع خــودش یــک ســنت عجیــب و غریــب بــه 

نظــر می رســد.
امتناع از استفاده از جوهر قرمز رنگ در کره 

جنوبی
کــره جنوبــی، جوهــر  ــر طبــق تاریــخ و ســنت های  ب
کار می رفتــه  قرمــز بــرای نوشــتن نــام مــردگان بــه 
کــه هنــوز  کــه هنــوز  اســت. بــه همیــن خاطــر اســت 
اســت اســتفاده از جوهــر قرمــز رنــگ بــرای نوشــتن 
نــام یــک شــخص تابــو تلقــی می شــود و همــه افــراد 

کــره جنوبــی از جوهــر قرمــز رنــگ فــراری هســتند!
کشتی شتر ها در ترکیه

جمــع  هــم  دور  زیــادی  گران  تماشــا ترکیــه  در 
می شــوند تــا جنــگ دو شــتر را بــا یکدیگــر ببینــد. 
گرچــه در مســابقات کشــتی شــتر ها، این حیوانــات  ا
ماننــد جنــگ خروس هــا دچــار صدمــات آنچنانــی 

ــه آســیبی  گون نمی شــوند و تماشــاچیان نیــز هیــچ 
نمی بیننــد، امــا با ایــن حــال مــردم بایــد در فاصلــه 
مســابقه  تماشــای  بــه  شــترها  از  دوری  نســبتا 
کــه  بنشــینند. دلیــل آن هــم بــوی بــد بزاقــی اســت 
ترشــح  و متاطــم  در دهــان شــترهای عصبانــی 

می شــود!
کا در نیوزیلند رسم ها

کــه  کا یــک نــوع نمایــش دســته جمعی اســت  هــا
حــرکات  خــاص،  صدا هــای  در آوردن  شــامل 
بــا  دســته جمعی  ســرود های  صــورت،  نمایشــی 
صــدای بلند، پایکوبی، فریــاد زدن و زوزه کشــیدن، 
ســینه  بــه  دســت  کوبیــدن  و  زبــان  تــکان دادن 
کــه بدانید ایــن نــوع نمایــش  می شــود.جالب اســت 
دســته جمعی بــرای رجز خوانــی در زمــان جنــگ و یا 

ترســاندن تیــم رقیــب انجــام می شــود.

این راه آسان انتخاب و خرید کادو را امتحان نمایید

معبد آرتمیس

آداب و رسوم مردم مختلف جهان:

رسم افتادن دندان در یونان

سرگرمیربخ

عجایب جهانربخ

آداب و رسومربخ

تصویر خنده دار از مسابقه عکاسی کمدی حیات  وحش ۲۰۲۱:

ند
َ

غلت  خ

عصارخانه شاهی، محو در عظمت عالی قاپو

یک شیر جوان در پارک ملی سرنگتی تانزانیا که ظاهرًا به مهارت  عکاس می خندد.

در ایران قدیم به آسیاب های خاصی که برای خرد کردن برخی مواد مثل زردچوبه و فلفل استفاده می شد، عصارخانه می گفتند. همچنین از 
عصارخانه ها برای گرفتن عصاره مواد روغنی مثل کرچک استفاده می شد. در واقع واژه عصارخانه به معنای محل عصاره گیری است و کارکرد این 

عصارخانه ها را می توان شبیه به کارخانه های روغن کشی دانست. عصارخانه شاهی در میدان نقش جهان اصفهان قرار دارد. قرارگیری عصارخانه 
در این مکان سبب شده است در شکوه عظمت آثار بزرگ تاریخی اصفهان مانند مسجد امام و عالی قاپو محو شود.

عکس روز

گردشگری


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

